
Den optimala lösningen för ditt 
växelbyte
Förutsättningarna för växelbyten varierar. Därför ser vi till att hitta 
den bästa lösningen för just din anläggning. Infranord klarar alla 
förutsättningar och gör kompletta växelbyten inom samtliga teknik-
grenar. 

En viktig lärdom efter åratal av omfattande projekt, är att det inte går 
att dra alla växelbyten över en kam. Planering och noggrann analys är 
därför viktiga grundförutsättningar för att hitta den bästa metoden för 
varje växelbyte. 

Flera olika metoder
Infranord har mycket lång erfarenhet av växelbyten. Vår kunskap kring 
tekniken är både djup och bred. Vi använder oss av flera olika tillvägagångs-
sätt och följer utvecklingen inom tekniken med stort intresse. Att testa ny 
teknik regelbundet, är ett led i vårt arbete med att utveckla nya metoder 
för att förkorta bytestiderna i spåret. En väl utarbetad process kring 
logistik är ytterligare ett sätt att spara pengar åt dig som kund genom att 
korta tiden för arbetet i spåret.

Vad kostar det?
Det lönar sig att förlägga växelbyten till lågsäsong. Att välja vardagar 
för genomförandet är ytterligare ett klokt drag om du vill spara pengar. 
Eftersom de flesta växelbytena sker på helgerna, uppstår väntetider. Ett 
annat sätt att tänka ekonomiskt, är att upphandla större paket med fler 
växlar. På så sätt går det att undvika dyra kostnader för etablering och 
transporter. 

Växelbyte

www.infranord.se

   Inget växelbyte är det andra
     likt. Jag har varit projekt- och 
byggledare för växelbyten som 
utförts av Infranord vid ett flertal 
tillfällen, bland annat i Stenung-
sund och Göteborg, och tycker att 
det har fungerat bra. En fördel med 
Infranord är att de alltid har med-
arbetare på plats. Det är en trygg-
het med tanke på de efterarbeten 
som ibland behöver göras efter
själva bytet.”

Hans Hallberg, Trafikverket

Beredskap för alla sorters 
växelbyten

Effektiv logistiklösning 

Bred och djup kunskap, 
lång erfarenhet 

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

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

 Tillhörande el- och signalarbeten
 Ballastrening under växlar
 Mätningsarbeten
 Växelriktning
 Ballastkomplettering

Tilläggstjänster


