
Vi har beredskap för alla sorters 
slipersbyten
Under ett partiellt slipersbyte ska en rad moment hinnas med – ofta 
under en mycket begränsad tid på spåret. Vi har lång erfarenhet, vet 
vad som krävs och besitter djup kunskap om alla sorters slipers. 

Partiella slipersbyten är en av Infranords paradgrenar. Under åren har vi 
utvecklat en effektiv process där vi erbjuder kompletta slipersbyten oav-
sett hur förutsättningarna ser ut. Vi mäter processens prestanda konti-
nuerligt. 

Vi ansvarar för hela processen 
God logistik är särskilt viktigt när det gäller byten av slipers där många 
delmoment ingår. Vi planerar bytet noga och tar ansvar för hela proces-
sen från start till mål. Det inkluderar besiktning, logistik, berörda el- och 
signalarbeten, vägtrafikavstängningar, byte, ballastkomplettering och 
spårjustering. Självklart ansvarar vi även för miljöanpassad destruktion 
och noggrann dokumentation av slipersbytet.  

Utrustning för alla förutsättningar
Komplicerade slipersbyten är inget hinder för oss. Infranord har spe-
cialmaskiner för samtliga sliperstyper och befästningsalternativ. Olika 
sträckor skiljer sig ofta åt. Därför tar vi alltid fram ett genomarbetat 
planeringsunderlag för att hitta den optimala lösningen för den aktuella 
sträckan. 

Effektiv hantering – tack vare egna lok och vagnar
När gamla sliprar ska bort och nya ska in, är en väl fungerande process 
A och O – därför använder vi alltid våra egna lok och vagnar. Eftersom vi 
känner utrustningen utan och innan, kan vi utnyttja disp.tiden maximalt 
och få effektivitet och snabbhet i bytet. 
 Vi har stor säkerhets- och kvalitetserfarenhet och väger in alla faktorer 
inklusive miljöarbetet. Självklart erbjuder vi smarta lösningar för att på 
bästa sätt återvinna eller ta hand om avlagda sliprar efter själva bytet.

Vad kostar det?
Vi tillämpar flexibel prisreglering enligt dina önskemål. Det innebär allt 
ifrån timreglering till nyckelfärdigt slipersbyte.
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   Vi har två underhållskon-
     trakt med Infranord på en 
sträcka om cirka 60 mil, där rörliga 
mängder av partiella slipersbyten 
ingår. Infranord är erfarna och duk-
tiga. Det märks att de är födda in i 
det här eftersom de är självgående 
och vet hur arbetet ska utföras. Vi 
talar samma språk och behöver 
inte förklara allt. Infranord klarar 
alla sorters slipersbyten och besit-
ter även vissa "bortglömda" kun-
skaper som få andra entreprenörer 
behärskar. Ett exempel på detta är 
slipersbyten i komplexa plankors-
ningar."

Ingemar Hedtjärn
Banförvaltare vid Trafikverket i Nässjö

Läs mer på nästa sida!
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Infranord ansvarar för 
hela processen

Specialmaskiner

Lång erfarenhet och god 
lokalkännedom 

Mätbar process med stän-
diga små förbättringar

  Metoden som används för slipersbytet
är den så kallade traktormetoden där man 
ersätter de sliprar som rödmarkerats och 
utdömts av vår besiktningsman. 

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

 Tillståndsbesiktning
 Egen transportlogistik med bevakning vid förändringar 
  och eventuella störningar
 Plankorsningsarbeten
 Vägavstängningar

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


