
Ibruktagningsledning under 
säkra former
Tillfälliga arbeten och hastighetsnedsättningar tillhör vardagen på 
våra svenska järnvägar. Infranords erfarna ibruktagningsledare ansva-
rar för att signalanläggningen tas i bruk på ett säkert sätt efter en för-
ändring. 
Säkerheten är en viktig aspekt i det nationella arbetet med att effektivi-
sera järnvägen. Här har ibruktagningsledaren en nyckelroll.  

Lång erfarenhet av signalsystem
När någonting har förändrats på en linje måste signalanläggningen an-
passas och ibland till och med byggas om. Infranords erfarna ibruktag-
ningsledare ansvarar för att anläggningsdelen tas i bruk på ett säkert sätt 
enligt funktionsbeskrivningen. Vi vet vad som krävs och har lång erfaren-
het av signalsystem – en viktig och nödvändig förutsättning eftersom 
montaget ofta sker i signalanläggningar som är i drift.  

Med behörighet hos Trafikverket
Säkerhet är ett prioriterat område för Infranord. Därför uppfyller våra 
ibruktagningsledare alltid Trafikverkets krav på funktion och säkerhet. 
Inför varje ibruktagningsuppdrag söker våra ledare behörighet hos Tek-
nisk säkerhetsstyrning inom Trafikverket. Inkopplingen utförs först efter 
att Trafikverket har godkänt åtgärden. Formalian kring ansökan tar tid, 
och utgör en betydande del av arbetet. Våra ibruktagningsledare besitter 
djup kunskap om vilka kriterier som måste uppfyllas och vet hur en kor-
rekt ansökan ska formuleras. 
     Infranords ibruktagningsledare har även kompetens kring att byta ut 
och prova mindre anläggingsdelar i form av komponenter. Även här krävs 
godkänd ansökan och acceptans från Trafikverket. 

Vi utför hela konceptet
Våra kunder brukar uppskatta vår detaljerade linjekännedom, att vi finns 
representerade över hela landet och att vi tar ansvar för mer än själva 
ibruktagningsdelen. Faktum är att vi kan ansvara för hela konceptet från 
montering och besiktning och ända fram tills att anläggningen tas i bruk. 
Att vi dessutom har kompetens att granska hastighetsnedsättningar yt-
terligare ett plus som ofta sparar dyrbar tid åt våra uppdragsgivare. ATC-
kompetensen är något vi för övrigt är ganska ensamma om i branschen.

Vad kostar det? 
Inget ibruktagningsuppdrag är det andra likt och priset varierar med för-
utsättningarna. Kontakta oss för en korrekt prisbild.

Ibruktagningsledare

www.infranord.se

     På Västra stambanan
     behöver vi då och då göra 
hastighetsnedsättningar när vi 
ska åtgärda någonting på anlägg-
ningen. Då har vi nytta av Infra-
nords kompetens på området. De 
har underlättat för oss genom att 
sköta granskningar och uppdrag 
inom ibruktagningsledning under 
ett antal år, och samarbetet fung-
erar bra.”

Ulrik Ahlgren
Banförvaltare vid Trafikverket 

Lokal representation 
över hela landet 

Unik linjekännedom

Djup och bred kompetens 

Ansvarar för hela 
konceptet 

Kompetens inom ATC
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


