
Säkerställd spåranläggning 
vid ibruktagande
Är ni i färd med att bygga en ny anläggning? Eller är det aktuellt att 
byta ut en växel eller en mindre spårdel? Oavsett nybyggnationens 
omfattning, kontrollerar våra besiktningsmän att anläggningen 
uppfyller Trafikverkets krav.
Ibruktagandebesiktning syftar till att säkerställa din spåranläggning när 
det är dags att ta den i bruk efter förändringar som kan påverka trafik-
säkerheten. Våra kompetenta besiktningsmän utför kontrollen.  

Branschens mest erfarna besiktningsmän?
Infranord har utfört ibruktagandebesiktningar i många år och har lång 
erfarenhet på området. Vi har all kompetens som behövs för att göra
besiktningen; bland annat inom ban-, el- och signalområdet. 
    Din anläggning besiktigas enligt Trafikverkets regler av våra certi-
fierade besiktningsmän. Vi gör en noggrann kontroll så att du kan vara 
helt säker på att allt är byggt på rätt sätt. Efter avslutad besiktning får du 
ett intyg med underskrift på att anläggningen uppfyller säkerhetskraven 
och är färdig att tas i bruk.

Med närhet till din anläggning
Under åren har vi fått förtroendet att genomföra ibruktagandebesikt-
ningar över hela Sverige och vi finns representerade över i stort sett hela 
landet. Vi bedriver verksamhet i din närhet och är snabbt på plats – 
oavsett var den aktuella anläggningen finns. 

Vad kostar det?
Ibruktagandebesiktning görs löpande vid behov enligt prislista. 
Besiktningen kan göras året om.

Ibruktagandebesiktning

www.infranord.se

    Infranord utförde ibruk-
    tagandebesiktning för 
spåranläggningen när vi 
byggde om bangården i Flen. 
I samband med detta ställde 
Infranord även upp med biträ-
dande besiktningsman inom 
signalområdet. Jag tycker att 
det fungerade bra.”
Sten Häggström
Trafikverket

Infranord erbjuder även tilläggstjänster som med fördel kan utföras i 
samband med ibruktagandebesiktningen: 

 Underhållsbesiktning
 Säkerhetsbesiktning

Tilläggstjänster Tillgänglighet – vi finns 
över hela Sverige

Kompetens på samtliga 
områden som besikt-
ningen omfattar

Lång erfarenhet – 
förmodligen branschens 
mest erfarna 
besiktningsmän
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


