
Snöfritt spår hela vintern
Det går inte att komma ifrån det. Varje år skapar vinterns snö- och 
isbildningar problem för infrastrukturägare över hela landet. Infranord 
sköter gärna snöröjningen i er spåranläggning så att ni kan ägna er 
åt kärnverksamheten. Precis som vi gör åt många andra anläggnings-
ägare. 

Snöröjning i spårmiljö är ett arbete som kräver specialistkompetens. Rätt 
utförd snöröjning är av yttersta vikt för att spårmiljön ska vara säker. Om 
ni som kund saknar möjligheter att hålla spåret fritt från snö på egen 
hand, hjälper vi gärna till. Som Nordens största järnvägsentreprenör har 
vi inte bara lång erfarenhet av snöröjning i spårmiljö – vi har dessutom 
resurser över hela landet och all utrustning som krävs.

Vi anpassar snöröjningen efter era behov
Eftersom behoven skiljer sig åt mellan olika verksamheter och spårmil-
jöer, kommer vi överens om en snöröjningslösning som passar just er. 
Enklast och smidigast för dig som kund är vår lösning som går ut på att 
vi åker ut automatiskt när det har snöat ett visst antal centimeter. Våra 
medarbetare kontrollerar väderleksrapporterna noggrant och har erfor-
derlig beredskap för att röja undan snö och is i er anläggning.
     Skriver vi ett avtal om att vi sköter snöröjningen i er anläggning går det 
förstås också utmärkt att bara ringa oss vid behov i samband med snöfall. 
Allt som krävs är ett samtal till vårt Kundcenter som är bemannat dygnet 
runt. Våra duktiga medarbetare slussar uppdraget vidare i organisa-
tionen och ser till att snöröjningen utförs inom överrenskommen tid. 

Allt inom snöröjning
Oavsett vilken lösning ni föredrar får ni tillgång till Infranords djupa kunskap 
inom järnväg och snöröjning. Vi har en gedigen maskinpark med den 
utrustning som krävs för att röja snö i spårmiljö på ett effektivt sätt.  Vid 
behov utför vi även sandning vilket är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Inte minst med tanke på de medarbetare som rör sig i verksamhetens 
spårmiljö. 

Vad kostar det?
Vi utgår från er verksamhets behov och skriver avtal därefter. 

Snöröjning

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

Effektiv utrustning för 
alla sorters snöröjning

Hög kapacitet och god 
samordning

Både förebyggande och 
avhjälpande åtgärder 

Lång erfarenhet och djup 
kunskap inom spårmiljö


