
Optimera dina vägskydds-
anläggningar 
Vägskydd fyller en viktig funktion i samhället när det gäller att 
upprätthålla säkerheten för bland annat tredje man. Infranord hjälper 
dig med produktion och underhåll av de flesta förekommande 
vägskyddsanläggningarna.
Även om det är önskvärt att i mesta möjliga mån bygga bort plankors-
ningar återstår faktum: järnvägen måste kunna korsas på ett vettigt sätt. 
Här spelar vägskydden fortfarande en viktig roll.
    Ett bra vägskydd måste uppfylla flera kriterier. Tidsförlusten för såväl 
tåg- som vägtrafiken bör vara så liten som möjligt samtidigt som säker-
hetsnivån ska vara hög. 

Lång erfarenhet och effektiva processer
Oavsett vilket vägskydd som är aktuellt i din anläggning är det viktigt att 
det konstrueras och underhålls på ett bra sätt. Infranord har kompetens 
inom hel- och halvbomsanläggningar samt hela spannet inom ljud- och 
ljusanläggningar. Vi kan hjälpa dig som kund med såväl underhåll, 
uppgraderingar och trimning som utbyggnader och nybyggnation.  

Effektiv produktion ute i fält och i vår egen verkstad
Vi på Infranord är väl medvetna om att tiden i spåret är knapp när 
vägskydd ska underhållas eller byggas på plats ute i fält. Genom åren har 
vi utvecklat effektiva processer som säkerställer ett gott resultat 
samtidigt som de naturligtvis lever upp till Trafikverkets krav. Många av 
våra kunder utnyttjar exempelvis fördelarna med att få vägskyddet 
prefabricerat i Infranords egen verkstad i Nässjö. I verkstaden har våra 
erfarna medarbetare möjlighet att ägna detaljerna lite extra omsorg 
samtidigt som tiden för implementering i spåret kan kortas ned.  

Vad kostar det?
Det lönar sig att anlita oss för att producera vägskydd under lågsäsong. 
Genom att tillverka vägskydden inomhus under vintern när vi har ledig 
kapacitet, kan vi sänka dina kostnader och minska tiden i fält vid monte-
ringstillfället. 

Vägskyddsanläggningar

www.infranord.se

   Helhetsintrycket jag får av
     Infranord är att de bygger 
fina vägskyddsanläggningar. Vi har 
ungefär 140 vägskydd på Inlands-
banan. Infranord byter ut mellan 
sju och åtta stycken varje år och 
gör ett noggrant jobb.”
Jörgen Jonsson
Signalingenjör, Inlandsbanan AB

I samband med att vi gör vägskyddsåtgärder åtar vi oss även: 

 Felavhjälpning

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

Kompetens inom samtliga 
vägskyddsanläggningar

Lång erfarenhet

Egen verkstad


