Kabel
Experter på kabelarbeten
i spårmiljö
Infranord är väl förtrogna med den krävande spårmiljön och utför
nybyggnation samt utbyten av kablar enligt dina planer. Vid behov
hjälper vi dessutom till med kabelskarvning, felsökning och felavhjälpning.
Kabelområdet inkluderar allt från el till signal och tele. Infranord har
kompetensen att arbeta över hela spannet. Vi kan allt om OPTO och har
även kunskap om kopparkabel – en kompetens som det börjar bli ont
om.

Vi känner oss hemma i alla sorters anläggningar

Infranords välutbildade tekniker har lång erfarenhet av att jobba i spårmiljö
med såväl kabelläggning som kanalisation – två discipliner som i de flesta
fall måste utföras med hänsyn till tågtrafiken. Vid arbeten i driftsatta
anläggningar ställs höga krav på säkerheten. Säkerhetsfrågan har högsta
prioritet i verksamheten och våra medarbetare fortbildas regelbundet.
Samtliga tekniker som arbetar i anläggningarna är naturligtvis certifierade
enligt Trafikverkets krav på både tele- och signalsidan.

Heltäckande lösningar från ax till limpa

Våra kunder brukar uppskatta att vi levererar en heltäckande lösning där
vi även kan åta oss projekteringen. Tack vare vår goda anläggningskännedom har vi möjlighet att utföra nybyggnation och utbyten som
är optimala för den aktuella anläggningen enligt våra uppdragsgivares
planer. Vid om- och nybyggnation bistår vi med kanalisation och kabeldragning. Dessutom åtar vi oss kabelskarvning, felsökning och felavhjälpning.

Effektiv kanalisation

Står du inför en om- eller nybyggnation? Då är det med största sannolikhet
också nödvändigt att utföra eller komplettera med kanalisation i
betongrännor eller bunkrar. I de flesta fall utför Infranord kanalisering
inom en markentreprenad.

Skräddarsydd kabelläggning

Infranord har mångårig erfarenhet av alla sorters kabelläggning inom
spårområdet: el, tele, kraft och signal. Normalt placeras kablarna i
kanalisationen men vi har även möjlighet att gräva eller ploga ned kablar
enligt dina önskemål.
Läs mer på nästa sida!

www.infranord.se

Infranord gjorde en effektiv,
smidig och professionell
insats åt Trafikverkets Projekt
Mälarbanan när två signalanläggningar skulle flyttas. Tack vare noggrann planering och fokus på
säkerhet blev resultatet mycket
bra. Infranord gjorde projekteringen och de förberedande kabelarbetena. Därefter genomfördes
en omfattande inkoppling under
ett dygn, då Infranord flyttade och
driftssatte de två signalanläggningarna. Vid ett senare tillfälle
flyttades även en kopplingscentral,
med samma goda resultat.”
Tomas Kyletoft
Projekt Mälarbanan
Trafikverket
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Kabelskarvning

Vi skarvar, terminerar och kopplar in kabel på din anläggning.

Felsökning och felavhjälpning

Att spåra och avhjälpa fel på befintlig kabel är något vi dagligen ägnar oss
åt och gärna hjälper till med.

Vad kostar det?

Infranord kan erbjuda samtliga typer av kabelarbeten och diskuterar
gärna en anpassad lösning för er.

Infranord nyttjar den senaste tekniken
för att på ett varsamt sätt hantera alla
förekommande kablar i spårmiljö. Vid omoch nybyggnation hjälper vi till med bland
annat kanalisation och kabeldragning.
Vi utför även kabelskarvning, felsökning och
felavhjälpning.

Bra lokalkännedom och
anläggningskännedom
Helhetslösningar inklusive
projektering
Lång erfarenhet
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen
på marknad@infranord.se eller få mer information
via din lokala Infranordkontakt.

www.infranord.se

