
Trygg reläprovning med 
noggrann dokumentation
Var femte eller vart tionde år. Så ofta måste reläerna provas beroende 
på vilken typ av anläggning det rör sig om. Infranord är väl insatta i 
rutinerna och dokumenterar arbetet noga vilket är en trygghet för dig 
som kund.
Infranord har erfarenhet av provning av alla sorters reläer inom olika
områden i järnvägsanläggningar – både i förebyggande och i avhjälpande
syfte. Reläer inom ställverk, skåp, blocksignaler, vid vägskydd och utefter 
linjer är några exempel. Vi åtar oss även att prova reläer på nya anlägg-
ningar innan de tas i drift. Till vår hjälp har vi specialutvecklad och effektiv 
mätutrustning.  

Kännedom om linjer och noggrann dokumentation
En järnvägsanläggning innehåller normalt en mängd reläer som sitter 
på ett flertal olika  platser. Att kartlägga reläerna är en viktig nyckel till 
effektiv provning. Samtliga reläer inom en anläggning har försetts med 
identifikationsnummer. För kontroll på detaljnivå har vi upprättat listor 
inom Infranord där vi dokumenterar reläernas id-nummer och kondition. 
Förfarandet underlättar framtida reläprovningar och innebär en trygghet 
för dig som kund.

Reparation och utbyte vid behov
Efter utförd reläprovning får du en förteckning över vilka reläer som fungerar 
respektive dömts ut. Vid behov byter vi ut defekta reläer mot nya. Många 
gånger kan det också löna sig att reparera defekta reläer istället för att 
ersätta dem med nya. Våra duktiga medarbetare i Infranords egen 
verkstad tar sig gärna an reparationer av alla sorters reläer. 

Vad kostar det?
Reläprovning ingår ofta i våra drift- och underhållskontrakt enligt 
intervaller om fem eller tio år. Tjänsten kan även upphandlas som en 
enskild affär.

Reläprovning

www.infranord.se

Känner till de flesta 
anläggningar väl

Kunniga medarbetare

Möjlighet till reparation 
på Infranords egen 
verkstad 

SISÄ-kompetens att 
nyttja vid behov
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.

  Infranord har lång erfarenhet av 
reläprovning och allt runt omkring. 
Arbetet dokumenteras noggrant. 
Vid behov byter vi ut defekta reläer mot 
nya. Vi har även möjlighet att genomföra 
reparationer i vår egen verkstad. 


