
200 mils erfarenhet av kontakt-
ledningsbyten
En flexibel maskinpark, lång erfarenhet och god planering är några av 
hemligheterna bakom ett lyckat kontaktledningsbyte. Faktum är att 
vi har bytt närmare 200 mil kontaktledning genom åren. 

Som en av de mest erfarna aktörerna i Sverige, vet vi hur ett kontakt-
ledningsbyte ska genomföras på ett smidigt sätt. Vi bygger även nya 
kontaktledningar och har specialistkompetens inom fundamentssättning. 
Vår goda lokalkännedom gör att vi snabbt kan anpassa oss efter de 
förutsättningar som råder på din sträcka.  

Vi hinner med bytet även om tiden är knapp
En utmaning vid banarbeten idag är begränsade tider i spåret. Infranord 
har löst dilemmat genom en stor och flexibel maskinpark. Den är anpas-
sad efter din anläggnings förutsättningar och alla förekommande disp.
tider. Vi erbjuder bland annat ett komplett trådbyteståg, nio nya liftmo-
torvagnar, vanliga liftmotorvagnar, lifträlsbilar och materialrälsbilar. 
    Är tiden ett problem är vårt kompletta trådbyteståg (TBT) en bra lös-
ning. Då får du en smidig rasering och montering av kontakttråd och bär-
lina, byte av utliggare samt montering av bärtråd. Trådbyteståget klarar 
att byta en hel sektion på en normal disp.tid med klar viktspänning för 
full hastighet. 

Vart är utvecklingen på väg?
Infranord är en av veteranerna i branschen. Genom åren har vi bytt när-
mare 200 mil kontaktledning vilket har byggt upp såväl kunnande som 
erfarenhet. I vårt fall har den långa erfarenheten legat till grund för en 
stor nyfikenhet kring ny teknik på kontaktledningssidan. Vi följer utveck-
lingen genom att testa och anamma nya metoder och maskiner med stor 
framgång. 

Vad kostar det?
Infranord erbjuder särskilt förmånliga priser vid kontaktledningsbyten 
under vinterhalvåret.
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   Infranord var entreprenör
     när vi genomförde ett 
omfattande kontaktledningsbyte 
på Söderåsbanan. Sammanlagt 
byttes 34 km kontaktledning – 
mestadels med hjälp av Infranords 
trådbyteståg. Jag tycker att det 
fungerade bra."

Anders Kjellson, TrafikverketLäs mer på nästa sida!
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Ny och väl beprövad 
teknik ger bra lösningar

Egna specialmaskiner

Effektiv logistik för 
snabba byten 

Ser helheten

Uppsättning av linjehjul för snabb ut  
dragning av  kontakt och bärlina.

Infranord erbjuder en rad olika tilläggstjänster som med fördel kan 
utföras i samband med ett kontaktledningsbyte: 

 Ballastrening
 Fundamentsättning

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


