
Undvik solkurvor med 
spänningsfri räl
Solkurvor på sommaren är ett av de problem som kan undvikas om 
rälen har rätt neutraltemperatur och därmed är spänningsfri. 
Infranord har kompetens att genomföra neutralisering i alla samman-
hang där spårgeometrin har förändrats.  
Oavsett om ni är i behov av neutralisering i samband med spårbyte, 
nybyggnad eller om någon åtgärd har gjorts på spåret, kan Infranord åta 
sig uppdraget. Vi har alltid komplett utrustning till vårt förfogande och 
använder oss av väl beprövade metoder för ett effektivt genomförande. 

Mycket som påverkar vid genomförandet
Det finns ett antal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en neutra-
lisering, exempelvis vädret. Vid stark sol kan temperaturen gå över den 
önskade neutraltemperaturen. Motsvarande problem kan uppstå när 
temperaturen i luften sjunker vid kall väderlek.  Våra medarbetare är väl 
medvetna om den balans som krävs vid genomförandet och har strate-
gier för en korrekt hantering. 
     Att måna om säkerhetsaspekten på arbetsplatsen är en självklarhet för 
oss. Vi har mångårig spårerfarenhet och är noga med att följa säkerhets-
rutinerna för att eliminera riskfyllda situationer. 

Vad kostar det?
Disp.tiden i spåret påverkar neutraliseringens pris. Om ni har möjlighet 
att avsätta lite mer tid än en normal disp.tid blir det ekonomiskt fördel-
aktigt eftersom vi kan färdigställa en längre sträcka vid samma tillfälle.

Neutralisering

www.infranord.se

   Neutraliseringsarbetena som 
     Infranord har hjälpt oss med 
har fungerat på ett bra sätt. 
Infranord har bland annat genom-
fört neutralisering vid spårbyten 
och på bangårdar.”                            
Jan Magnusson, Trafikverket

God lokalkännedom

Sätter säkerheten högt

Komplett, effektivt 
utförande

    Neutralisering – så fungerar det
    Arbetet inleds med att cirka en kilometer räl kapas av, varpå våra 
    medarbetare placerar rullar under den. Därefter kapas en uppmätt 
längd som framkommer av rådande temperatur bort. Rälen dras ut med 
hjälp av en hydraldragare samtidigt som en rälända är förankrad. 
Slutligen knäpps rälen på plats igen med befästningen och slutsvetsas. 
Rälen har nu en neutral temperatur som tål såväl höga som låga tempe-
raturer utan varken solkurvor eller rälsbrott. 
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


