
Välutbildade kontrollanter över 
hela Sverige 
Eftersom en järnvägsanläggning är en säkerhetsanläggning krävs 
stort fokus på säkerhetsarbetet. När du anlitar en signalsäkerhets-
kontrollant från oss, får du hjälp av en välutbildad expert som uppfyller 
Trafikverkets krav på behörighet. Våra medarbetare har lång 
erfarenhet inom området. 
Tågets popularitet som färdmedel har ökat markant de senaste åren vilket 
ställer krav på väl fungerande signalsystem. Regelbundna besiktningar är 
en del av det löpande säkerhetsarbetet. Här har signalsäkerhetskontroll-
anten en avgörande roll.  

Ta hjälp av våra erfarna signalsäkerhetskontrollanter
Våra kompetenta signalsäkerhetskontrollanter besitter djup kunskap 
inom signalområdet och vet hur arbetet ska bedrivas på ett korrekt sätt. 
För att kunna ansöka om behörighet, måste en signalsäkerhetskontrollant 
ha arbetat på den aktuella anläggningen i minst ett år – ett krav som de 
flesta av våra medarbetare uppfyller flera gånger om. Vi har förmodligen 
några av branschens mest erfarna medarbetare inom signalområdet och 
satsar mycket på både utbildning och fortbildning. 

Tydliga redogörelser och beskrivningar av åtgärder
En bra signalsäkerhetskontrollant ska ha inte bara ha kunskap för att 
kunna utföra de kontroller och säkerhetsbesiktningar som är av yttersta 
vikt på en anläggning. Han eller hon ska dessutom kunna redogöra för 
genomförda tester på ett tydligt sätt och beskriva nödvändiga åtgärder 
för att säkerheten ska bibehållas. God analytisk förmåga och fallenhet 
för att kunna rapportera anmärkningar på ett entydigt sätt, är några av 
kraven som Trafikverket vill att signalsäkerhetskontrollanten ska uppfylla 
när behörigheten utfärdas.

Resurser och medarbetare för effektiv felavhjälpning 
Du som har underhållskontrakt hos Infranord får kontinuerlig tillgång till 
våra kompetenta kontrollanter. Vi har naturligtvis också gott om resurser 
och medarbetare för effektiv felavhjälpning, vilket borgar för en säkrare 
anläggning. Det pågående signalsäkerhetsarbetet på anläggningarna 
innebär en trygghet för dig som kund, eftersom våra signalsäkerhets-
kontrollanter håller värdefull kunskap levande. Löpande signalarbete är 
dessutom ett krav för att kontrollanten ska få behålla sina behörigheter. 
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Vi finns i närheten av din anläggning
Infranord har en lokalt etablerad organisation. Det innebär att vi finns i 
närheten av din anläggning och kan göra det viktiga kontroll- eller besikt-
ningsarbetet utan fördröjning. 

Vad kostar det?
Löpande signalsäkerhetskontroller av våra behöriga medarbetare, är ofta 
en del av Infranords underhållskontrakt, men kan självklart även handlas 
upp som en enskild affär. 

Lång erfarenhet

Lokal förankring överallt

Duktiga tekniker 

Välutbildade medar-
betare, egna fortbildareI samband med signalsäkerhetskontroll finns det möjlighet att välja flera 

olika tilläggstjänster inom området Signalteknik. 

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


