
Regelbunden spårriktning 
lönar sig
Genom att spårrikta regelbundet finns pengar att spara. Ett bra
spårläge är bland annat en förutsättning för god passagerarkomfort 
framförallt för tåg som körs i höga hastigheter. Infranord erbjuder en 
kostnadseffektiv metod och maskiner med hög kapacitet.
Spårriktning är en klok åtgärd som förebygger och ser till att spårets läge 
hålls intakt. Infranord har många års erfarenhet på området. Våra medar-
betare besitter djup kunskap om de effektivaste metoderna för underhåll 
med hjälp av spårriktning. 

Spara pengar genom att spårrikta ofta 
Spårriktning är en investering som ger omedelbar utdelning. Ett korrekt 
spårläge minimerar slitage och förebygger så att större åtgärder kan 
skjutas på framtiden.
Alla spår mår bra av att riktas då och då. När det gäller högtrafikerade 
sträckor är det klokt att genomföra åtgärden en gång om året. 
 Infranord använder främst kombimaskiner, vilka gör spårriktningen 
snabb och kostnadseffektiv. Våra kunder brukar uppskatta att störningen 
blir minimal vid riktningstillfället. Resultatet är ett spårläge som är 
korrekt justerat.

Uppdaterad maskinpark och resurser från norr till söder
Vår utrustning har en hög driftsäkerhet. Genom att uppdatera maskin-
parken med jämna mellanrum, kan vi garantera ett effektivt genomför-
ande och ett bra spårläge. Oavsett var din anläggning ligger kan vi hjälpa 
dig. Våra resurser är spridda över hela landet liksom våra medarbetare.

Vad kostar det?
Vid spårriktning under våren när beläggningen är lägre, är det extra för-
månligt att genomföra spårriktning.Genom att rikta flera sträckor vid 
samma tillfälle ger vi dig ett bättre pris och du sänker din totalkostnad 
ytterligare.

Spårriktning

www.infranord.se

   Infranord hjälpte oss att
     rikta våra spår i Falköping 
under många år med gott resultat. 
De har ett mycket bra koncept och
samarbetet fungerade utmärkt.”

Thomas Lundblad, Trafikverket

Tillgänglighet – vi finns 
över hela landet

Driftsäkerhet tack vare 
effektiva maskiner

Kvalitet som sparar 
pengar 

Stort utbud av maskiner

Infranord erbjuder även tilläggstjänster som med fördel kan utföras i 
samband med en spårriktning: 

 Ballastplogning
 Dynamisk spårstabilisering

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


