
Ett kvitto på anläggningens
underhållsbehov 
Akuta åtgärder kostar pengar. Vill du hålla i plånboken är det klokt att 
göra en underhållsbesiktning i förebyggande syfte. Då får du en tydlig 
bild av vilket underhåll som är nödvändigt på årsbasis.
Planering och framförhållning lönar sig. Syftet med Infranords under-
hållsbesiktning är att peka på svagheter i anläggningen så att de kan 
åtgärdas innan de har blivit en säkerhetsrisk.  

Omfattande och underhållsfokuserat
Till skillnad från en säkerhetsbesiktning som genomförs mer frekvent, 
görs en underhållsbesiktning en gång om året. Kontrollen är långsiktig 
och mycket omfattande, i synnerhet på el- och signalområdet. Vi fokuserar 
på anläggningens kondition i syfte att ge en konkret bild av vilket underhåll 
som behöver göras. En underhållsbesiktning fungerar med andra ord 
som ett kvitto på hur anläggningen mår för att du som kund i mesta 
möjliga mån ska slippa dyra överraskningar av akut karaktär. 

Besiktning inom flera områden
Genom att göra en underhållsbesiktning en gång om året får du en 
fullständig genomlysning av anläggningens samtliga delar. Allt från växlar 
och spår till el- och signalområdet kontrolleras av våra kompetenta 
besiktningsmän som är verksamma inom de teknikgrenar som berörs. 
Vi lämnar ingenting åt slumpen. Att göra en noggrann kontroll av 
kontaktledningarna är exempel på ett självklart arbetsmoment. 

Våra kunder uppskattar vår tillgänglighet
Infranord har en lång historia och gedigen erfarenhet av alla sorters järn-
vägsanläggningar. Under åren har vi fått förtroendet att genomföra 
underhållsbesiktningar över hela Sverige. 

Vad kostar det?
Vid tecknande av underhållskontrakt, uppnås samordningsvinster vilket 
gör det mer ekonomiskt att genomföra årliga underhållsbesiktningar. 

Underhållsbesiktning

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

Sparar pengar genom 
att förebygga

Certifierade besiktnings-
män över hela Sverige

Samtliga kompetenser 
under ett tak 

Lång erfarenhet

  Ju mer man kan förebygga desto mer 
pengar går det att spara. Infranords 
underhållsbesiktning ger dig en omfattande 
genomgång av hela anläggningen. Våra 
erfarna besiktningsmän är verksamma 
inom samtliga teknikgrenar. De ger dig en 
tydlig bild av kommande underhåll så att 
det kan utföras på ett genomtänkt och 
ekonomiskt fördelaktigt sätt. 


