
Vi ansvarar för hela processen 
kring plankorsningar 
Oavsett om du behöver hjälp med byggnation av plankorsningens 
tekniska styrning eller en helhetslösning inklusive projektering, kan vi 
hjälpa dig. Infranord har lång erfarenhet av hur man bygger plankors-
ningar på ett effektivt sätt. 
En plankorsning är en del av signalsäkerhetsanläggningen. Förutom 
själva utformningen av plankorsningen har Infranord även kompetens att 
ansvara för byggnation, signalsäkerhets- och ibruktagningsbesiktning. 
Vid behov utför vi dessutom felavhjälpning.  

Plankorsningar från ax till limpa
Infranord har lång erfarenhet av att utforma plankorsningar och koppla in 
dem på ett säkert sätt. Beroende på hur behoven ser ut, kan vi hjälpa till 
med följande tre  övergripande steg:

  Projektering
Vi är väl insatta i vilka förutsättningar som krävs för en lyckad plankors-
ning och utför gärna det viktiga förberedelsearbete som en projektering 
innebär. 

  Produktion av den tekniska anläggningen
Genom åren har vi utvecklat effektiva metoder när det gäller byggnation 
av plankorsningar för att minska installationstiden ute i fält. Ett exempel 
på detta är vår smidiga och uppskattade vägkur. Metoden går ut på att 
den tekniska utrustningen som styr och reglerar plankorsningen pre-
fabriceras i Infranords egen verkstad enligt gällande ritningar. Den 
reläbaserade tekniken placeras i en teknikbyggnad som underlättar 
inkopplingen ute i anläggningen.

  Inkoppling och yttre montage
Vi på Infranord åtar oss yttre montage som exempelvis fundament-
sättning till signaler, inkoppling av anläggningen i form av signal mot 
vägtrafikanter, tågtrafik och bomanläggning. 

Plankorsningar

www.infranord.se

  De senaste åren har vi beställt
    ett antal nya vägplan till våra 
plankorsningar avseende de större 
vägarna som korsar Inlandsbanan. 
I de flesta fall handlar det om att 
byta ut mindre betongplattor mot 
storplaner. Infranord ansvarar för 
hela processen inklusive inköp av 
material. Jag tycker att det fun-
gerar klockrent.”
Torbjörn Sterner
Banförvaltare vid Inlandsbanan

Vid behov erbjuder vi även: 

 Signalsäkerhetsbesiktning
 Ibruktagning

Tilläggstjänster

Lång erfarenhet av 
plankorsningsarbeten

Kompetens inom ibruk-
tagning och signalsäker-
hetsbesiktning

Effektiva produktions-
metoder vad gäller styr-
teknik och plankorsningar
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


