
Gedigen kompetens inom 
tele i järnvägsmiljö  
Infranord är sedan länge bygg-, service- och underhållsspecialist inom 
hela teleområdet i järnvägsmiljö. Oavsett om det handlar om kabel-
system, detektorsystem eller informationsanläggningar kan vi hjälpa 
till.
Tele är ett brett område som sträcker sig hela vägen från kabelsystem 
och informationsanläggningar till detektorsystem. Vi har stor förståelse 
för hela spektrumet och vet vad som krävs i den komplexa spårmiljön.   

Kabelsystem
Vi har lång erfarenhet av att bygga fibernät och erbjuder självklart även 
service och underhåll. Våra tekniker är certifierade för att hantera bland 
annat opto- och kopparkabel. De vet vad som är viktigt att tänka på när 
det gäller kabelarbeten i spårmiljö, exempelvis hur bankroppen påverkas, 
vilket är en trygghet för dig som kund. 

Informationsanläggningssystem
Infranord har byggt en mängd informationsanläggningar på stationer 
över hela landet. Våra certifierade tekniker planerar och installerar enheter 
som elektroniska skyltsystem, klockor, utropssystem och biljettsystem. 
Utöver järnvägsmiljön åtar vi oss även att installera informationsanlägg-
ningar på bland annat busstationer och på idrottsarenor. 

Detektorsystem
Detektorer är viktiga hjälpmedel när det gäller fordonsövervakning, för 
att förbättra trafiksäkerheten och för att skydda banan. Utöver säker-
hetsaspekten kan detektorer även upplysa om exempelvis hastighet och 
ge underlag för eventuellt underhållsbehov. 
 Infranord har byggt en stor del av detektoranläggningarna i Sverige och 
har lång erfarenhet av att underhålla dem. Vi har unik kunskap på detek-
torområdet i järnvägsmiljö och åtgärdar alla förekommande detektorer 
(såsom varmgång/tjuvbromsdetektor, hjulskadedetektor och RFID). 
Vi har ett försprång och är ledande  i branschen. 

Vad kostar det?
Drift och underhåll av kabelsystem, detektorsystem och informationsan-
läggningar är ofta en viktig del av våra drift- och underhållskontrakt. 
Vi åtar oss nybyggnadsprojekt enligt era önskemål. Fråga gärna efter 
aktuell prisuppgift. 

Tele

www.infranord.se

   Vi har tecknat separata
     underhållsavtal med 
Infranord för detektorer respektive 
trafikinformation på mellersta och 
östra regionen. Det fungerar 
väldigt bra. Infranord lägger fokus 
på såväl detektorerna som på tra-
fikinformationen i anläggningarna.”
Mats Wallén, 
Trafikverket

Djup kunskap om hela 
teleområdet

Lång erfarenhet

Ligger bakom de flesta 
detektoranläggningarna 
i Sverige 

Väl förtrogna med järn-
vägsmiljön
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


