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Infrastrukturförvaltare

– en uppskattad tjänst för enskilda spårinnehavare
Önskar du en översyn av vad som krävs för att bedriva din spåranläggning? Kanske även hjälp med att ansöka om trafiktillstånd
hos Transportstyrelsen? Då rekommenderar vi vår populära tjänst
Infrastrukturförvaltare.
Enskilda spårinnehavare saknar ofta en järnvägskunnig medarbetare
inom spårområdet med allt vad det innebär av regelverk och säkerhetsföreskrifter. Som Nordens ledande järnvägsentreprenör delar vi gärna med
oss av vår kompetens inom detta komplexa område. Därför erbjuder vi
Infrastrukturförvaltare – en tjänst där vi bevakar lagstiftning, hanterar
myndighetskontakter och uppdaterar dokument knutna till infrastrukturförvaltning av din spåranläggning.

Vi hjälper dig med ansökan om trafiktillstånd

Många av våra kunder behöver vår hjälp vid ansökan om trafiktillstånd
hos Transportstyrelsen. Samarbetet inleds med att vi åker ut till din
anläggning för att göra en noggrann översyn. Vi undersöker bland annat
om skyddsåtgärder finns och om de är tillräckliga. När vi fått överblick
påbörjar vi arbetet med att skriva instruktioner enligt gällande regelverk
och går igenom dem. Syftet är att du som kund ska vara fullt insatt i de
krav som ställs för att din verksamhet ska få bedriva spåranläggningen.
   Infranords kompetenta medarbetare håller sig uppdaterade om
lagstiftningen och besitter djup kunskap om ansökningsprocessen.
När ansökan är korrekt ifylld skickar vi den vidare till Transportstyrelsen
som ger sitt godkännande och utfärdar ett trafiktillstånd.

Uppdatering och implementering av förändringar
i lagstiftningen

Då och då ändras lagstiftningen vad gäller järnvägar. Som spårinnehavare
är du skyldig att hålla dig informerad om eventuella förändringar och
implementera dem till de som brukar anläggningen. Saknar ni resurser
att bevaka gällande lagstiftning åtar vi oss gärna att sköta det.
   Ibland krävs även vissa förändringar i anläggningen i samband med att
ni fått trafiktillståndet beviljat. Vi vet vad som krävs, exempelvis när det
gäller byte av informationsskyltar, och hjälper er gärna med dem och
annat underhåll.

Vad kostar det?
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Vi utgår från din anläggning, gör individuell bedömning och utformar
tjänsten efter dina behov. Välkomna att höra av er för offert.

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

www.infranord.se

Specialistkompetens
inom hela spårmiljöspektrat
Helhetskoncept
Lång erfarenhet av
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