
Flexibelt spårbyte utifrån dina 
förutsättningar
Dags att byta spår? Oavsett hur det ser ut på den aktuella sträckan kan 
Infranord hjälpa dig. Genom att anpassa tekniken efter varje tillfälle, 
ser vi till att du får ett gediget spår av senaste snitt. Vår välplanerade 
logistik borgar för ett problemfritt genomförande i tid. Och sparade 
pengar för dig.

Förutsättningarna för spårbyten varierar och våra metoder med dem. 
Inget problem är för komplicerat för oss. Genom en väl utvecklad sam-
verkan inom Infranord tar vi hänsyn till alla aspekter som är viktiga för dig 
som kund. Inte minst de ekonomiska. 

God planering och logistik sparar pengar
Att byta spår innebär en omfattande process där alla delar måste fungera 
optimalt för att genomförandet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt. 
Hemligheten bakom ett lyckat spårbyte är noggrann planering och ge-
nomtänkt logistik. Infranords processer är de mest effektiva i branschen. 
Varje projekt är unikt men bygger på en process som är densamma i hela 
organisationen. Därför kan vi mäta ständiga förbättringar. Vi lyfter blick-
en och ser över disptider, planerar uppställningsplatser och samordnar 
samtliga insatser i god tid innan vi sätter igång. På så sätt undviker vi onö-
diga väntetider samtidigt som maskinerna nyttjas ekonomiskt. 

Flexibilitet och kvalitet tack vare diger maskinpark
Kvalitet till rätt pris är Infranords signum. Du kan alltid förvänta dig ett 
spår med lång livslängd när du anlitar oss. Hemligheten bakom är bland 
annat vår maskinpark som till stor del innehåller specialanpassning från 
små hand- maskiner till stora, strategiska maskiner. Vår omfattande 
maskinpark medger dessutom spårbyten utifrån alla tänkbara förutsätt-
ningar.
   Tillgängliga disp.tider styr oftast metod- och maskinvalet men också 
prisbilden. Vi hjälper gärna till för att hitta de bästa lösningarna redan i 
projekteringsstadiet genom olika upphandlingsalternativ eller samver-
kansformer. Det händer en rad spännande saker inom modern spårteknik 
och vi följer utvecklingen med stort intresse. Att hålla oss uppdaterade 
kring de senaste metoderna, är ett led i vårt löpande kvalitetsarbete.

Unik lokalkännedom för ett snabbare spårbyte
Infranord har haft glädjen att arbeta med det svenska järnvägsnätet 
under många år. Efter cirka 500o kilometer maskinella spårbyten sedan 
1984 från Ystad till Haparanda vill vi påstå att vi besitter detaljerad kun-
skap om de flesta sträckor –både lokalt och regionalt. Fördelen för dig 
är att vi snabbt kan sätta oss in i vad som ska åtgärdas när vi påbörjar 
ett spårbyte. Vår unika lokalkännedom gör startsträckan kortare och din 
plånbok lite gladare.
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   Jag är mycket nöjd 
   med resultatet av 
Infranords spårbyten på Södra 
stambanan 2007 och 2009 norr om 
Alvesta.Platsledningen fungerade 
bra, ekonomin inom projektet hölls 
inom våra ramar, och vi slapp tra-
fikstörningar. Arbetena blev klara i 
tid och inga allvarliga olycksfall in-
träffade. Entreprenaden bedrevs i 
utökad samverkan vilket gjorde att 
vi löste mycket av planering och ar-
betsberedningar under workshops 
där både Infranord och Trafikverket 
fanns representerade. 
Samarbetsandan var god och vi 
kunde undvika dyra tilläggsarbe-
ten.”

Bo Viberg
Projektledare för utbyten vid  Trafikverket

Läs mer på nästa sida!
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Vilket koncept passar dig?
Vi använder oss för närvarande av två olika koncept för spårbyten: byte 
med spårbytesmaskin och byte med rivning och byggnation.
    När tiden är knapp är spårbyte med hjälp av vår effektiva spårbytes-
maskin att rekommendera eftersom flera moment kan utföras samtidigt. 
Att byta spår med hjälp av vårt andra koncept, rivning och byggnation, 
innebär att de olika stegen görs separat. Det tar lite längre tid men sam-
ma resultat uppnås.

Alla vinner på återvinning
En viktig del av ett spårbyte är att ta tillvara på överblivet material som 
sliprar, räler, befästningsmaterial och överskottsmassor med mera på 
bästa sätt. Vi har alltid teknik och specialmaskiner för att lasta, frakta 
och återvinna brukbart material. Miljöfarliga komponenter skickas till 
destruktion.

Vad kostar det?
God planering lönar sig även i spårbytessammanhang. Genom att vara 
ute i god tid kan du påverka kostnaden. Vill du spara pengar kan det vara 
klokt att undvika juli månad som är spåråtgärdernas högsäsong när pri-
serna är som högst. Har du möjlighet att planera in spårbytet under tidig 
vår och sen höst blir det betydligt billigare.

Diger maskinpark

Djup kunskap och lång 
erfarenhet

Unik lokalkännedom för 
störningsfria logistiklös-
ningar

  Infranords unika möjlighet att byta spår 
genom att först riva det gamla spåret med 
vår rivningsvagn och sedan bygga det 
nya spåret med vår nybyggnationsmaskin 
SVM 1000 blir oftast billigare och öppnar 
stora möjligheter för mellanliggande 
markarbeten och linjerätningar mm. 
Metoden kräver dock längre avstäng-
ningstider för spåret.

Infranord erbjuder olika tilläggstjänster som med fördel 
kan utföras i samband med ett spårbyte: 
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


