
Alla kompetenser som krävs för 
din säkerhetsbesiktning
Upp till sex gånger per år. Så ofta ska en säkerhetsbesiktning göras 
beroende på vilken sorts anläggning det handlar om. Infranords erfarna 
och certifierade besiktningsmän har vad som krävs för att genomföra 
kontrollen som omfattar en rad olika områden.
Vår säkerhetsbesiktning riktar sig till alla spårinnehavare som eftersträvar 
en trafiksäker anläggning enligt Trafikverkets regler. För att din anläggning 
ska förbli säker, är det viktigt att kontrollerna genomförs regelbundet och 
korrekt enligt regelverket för anläggningens besiktningsklass. 
 

Omfattande besiktning inom flera områden
Genom att låta göra en säkerhetsbesiktning får du en utförlig kontroll 
som ger en indikation på om något i anläggningen behöver justeras. 
Ytterligare ett viktigt syfte är att uppmärksamma och bedöma eventuella 
försämringar på anläggningen som bör åtgärdas. 
   Regelbundna säkerhetsbesiktningar uppmärksammar fel som bland 
annat kan leda till trafikolyckor, elsäkerhetsolyckor, arbetsskador och 
driftstörningar. Besiktningen omfattar därför ett flertal olika områden –
allt från växlar och spår till el- och signal ska täckas in. 
  Vi har samtliga kompetenser som krävs för att genomföra besiktningen. 
Våra besiktningsmän besitter djup kunskap om sina respektive områden, 
är erfarna och certifieras enligt rådande regelverk. 

Våra kunder uppskattar vår tillgänglighet
Infranord har en lång historia och gedigen erfarenhet av alla sorters
järnvägsanläggningar. Under åren har vi fått förtroendet att genomföra 
säkerhetsbesiktningar över hela Sverige och vi finns representerade i 
stort sett överallt. Vår tillgänglighet uppskattas av våra kunder. Vi bedriver 
i de flesta fall verksamhet i din närhet och är snabbt på plats – oavsett var din 
anläggning finns.  

Vad kostar det?
Infranord erbjuder drift- och underhållskontrakt där säkerhetsbesiktning 
och många andra tjänster ingår. Detta ger ett mer förmånligt pris. 
Tjänsten säkerhetsbesiktning erbjuds även som enskild produkt.

Säkerhetsbesiktning

www.infranord.se

    Infranord gör säkerhets
    besiktningar som en del 
av vår funktionsentreprenad. 
Kontraktsområdet innefattar 
Stockholm Nord mellan 
Sundbyberg och Bålsta på 
Mälarbanan, samt sträckan 
mellan Ulriksdal och Storvreta 
på Ostkustbanan. Säkerhets-
besiktningen utförs upp till 
sex gånger per år, beroende 
på besiktningsklass och an-
läggningstyp. Spårväxlar 
är den anläggningstyp som 
säkerhetsbesiktigas oftast.”
Staffan Bäckström
Trafikverket

Läs mer på nästa sida!
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Lång erfarenhet

Certifierade besiktnings-
män över hela Sverige

Samtliga kompetenser 
under ett tak 

Stor geografisk täckning

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

 Underhållsbesiktning
 Tillståndskontroll

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


