
Nybyggda spår snabbt och 
kostnadseffektivt
Upp till två kilometer per dag. Så långa spårsträckor har Infranord 
kapacitet att bygga. Hemligheten bakom är bland annat unika 
nybyggnadsmaskiner, effektiv sliperslogistik och känsla för detaljer. 
Idag finns ett par vägar att gå för att få ett nybyggt spår med hjälp av våra 
duktiga medarbetare. Oavsett vilken metod du väljer får du ett spår av 
hög kvalitet som byggs med hjälp av vår effektiva nybyggnadsmaskin. 

Perfekt spår med hjälp av vår nybyggnadsmaskin
Infranord har utvecklat en ef fektiv nybyggnadsprocess. Proceduren 
inleds med ett förarbete där  långrälen dras ut på rullar längs byggsträckan. 
Under steg två plockar vår spårbundna nybyggnadsmaskin ut sliprar och 
lägger in rälen i en och samma process. Genom att använda särskilda 
slipersvagnar kan vi undvika kostsamma omlastningar och sparar tid. 
  I spårbyggnationens sista steg befästs sliprarna. Eftersom befästningen 
oftast är av typen FastClip sker även detta steg sker med hjälp av en väl 
utarbetad teknik där maskinen befäster automatiskt genom ett befäst-
ningsaggregat. När det nya spåret är byggt kompletterar vi med makadam 
och spårriktar.

Två olika metoder
Infranord har lång erfarenhet av traditionell spårbyggnad med termit-
svetsad långräl om 420 meter. Slutresultatet blir bra, men det kan vara 
värt att notera att metoden kräver såväl svetsning på svetsverkstad som 
transport dit och därefter vidare till arbetsplatsen.  
  Sedan en tid tillbaka erbjuder vi därför en ny, mer effektiv metod som 
ger samma fina slutresultat men som skiljer sig från den traditionella 
metoden vad gäller långräl och svetsning. Tack vare en mobil brännsvets 
kan vi undvika transporterna och omvägen till svetsverkstaden. Långräl 
om 120 meter levereras istället direkt till arbetsplatsen där den svetsas 
i fält. Sammanfattningsvis blir logistiken enklare och arbetet billigare. 
Brännsvetsning innebär även kvalitetsmässiga fördelar. Ytterligare en 
bonus för dig som kund är att neutraliseringen ingår i samband med 
brännsvetsning.
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         Det finns ett ömsesidigt 
        förtroende mellan oss och 
Infranord. Vi vet vad vi har att 
förvänta oss. Jag uppskattar 
Infranords goda kunskap och 
kännedom om de lokala förhållan-
dena.”

Stephan Larsson
Trafikverket

Läs mer på nästa sida!
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Med känsla för detaljer
Infranord har en lång tradition där ett gott hantverk spelar en viktig roll. 
Våra maskiner har därför en rad finesser som säkerställer att det nya 
spåret håller hög kvalitet. Operatören ställer exempelvis alltid in 
maskinens kurva noggrant så att sliprarna placeras ut i en mjuk, finför-
delad solfjädersform. 
  En annan funktionell detalj är maskinens frontplog. Genom att göra 
en fördjupning i makadambäddens mitt med hjälp av den, slipper vi den 
upphöjning eller ryggås som kan leda till sprickbildningar på sliprarna när 
spåret är byggt och makadamvagnarna ska in i processen. 
 Ytterligare en fördel med vår maskin är att den kan passera i förhand 
platsbyggda växlar som ”öar” utan problem genom att bandboggien lyfts 
upp. Därefter tar maskinens egen rälshjulsdrift över.

Fyra sätt att få spåret i rätt sidoposition
Infranord erbjuder inte mindre än fyra olika sätt att få spåret i rätt sido-
position för att ge en kvalitetssäkrad produkt. I planeringsskedet står 
valet mellan traditionell utsättning, GeoROG-mätning, GPS-mätning 
eller anhåll mot befintliga kabelkanaler. 

Vad kostar det?
Den metod som är ekonomiskt mest fördelaktiga är att bygga spåret 
med räler om 120 meter och brännsvets.  

Byggnation av upp till två 
kilometer spår per dag

I förhand platsbyggda 
växlar kan passeras 
smidigt som ”öar” 

Vi går sparsamt med 
maskiner i makadamen 
så att makadambädden 
lämnas intakt 

Frontplog som förebygger 
ryggås under sliprarna 

Korrekt solfjädersform på 
sliprarna i kurvor 

Effektiv sliperslogistik 
utan dyrbar omlastning

I samband med nybyggnation av spår erbjuder vi följande tilläggstjänster: 

 Ballastkomplettering
 Spårriktning
 Neutralisering i samband med mobil brännsvets

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


