
ElektroSignal Infra AB

Din partner för el-, signal, teleinstallationer i 
infrastruktur och BEST-projekt

Elektrosignal Infra AB är ett företag som 
bedriver installationsarbeten, drift och 
underhåll samt felavhjälpning av eltek-
nisk utrustning och signalutrustning 
inom infrastruktursektorn och då särskilt 
järnvägsteknik.

Företaget beräknas omsätta ca 50 MSEK 
under 2015 och har 40 erfarna medarbetare 
med hög kompetens inom elinstallationer, 
signal och kommunikationslösningar för 
järnväg och infrastruktur. Medarbetarna har 
lång erfarenhet från komplexa projekt inom 
exempelvis Stockholms tunnelbana, Roslags-
banan mfl.

Elektrosignal Infra startades i maj 2015 ge-
nom en inkråmsaffär av Goodtechs avdelning 
för infrainstallationer i Stockholm.

 

ELINSTALLATIONER

• Kompetens från 22kV med nätstationer ner till 400V

• Våra medarbetare har varit med och utvecklat system 
för växelvärme

• Kraftmontage och allmänt kraft- och belysningsmon-
tage

SIGNAL

• Egen personal som projekterar, installerar, provar, 
driftsätter signalsäkerhetsanläggningar

TELE- OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM

• Vi kan projektera och bygga system för trafikantinfor-
mation, säkerhet, telefoni och radiolänk

BEST (BANA, EL, SIGNAL OCH TELE)

• Lång erfarenhet från och kompetens inom kvalitet, 
miljö och projektledning gör att vi även gärna jobbar 
med multidisciplinära BEST-projekt 

• Projektets bästa avgör om vi är huvudentreprenör 
eller underentreprenör 



Bergshamra 2015

Om- och utbyggnad av kraftförsörjning till 
Bergshamra T-banestation, 2015

ElektroSignal Infra levererade kraftförsörj-
ning i form av lågspänningsställverk, elcen-
traler, reservkraft och tillhörande kablage till 
Bergshamra tunnelbanestation.

Det är invecklat att byta ställverk och byg-
ga om elcentraler under drift, eftersom det 
krävs provisoriska kopplingar under tiden. 

Dessutom har ElektroSignal Infra bytt till 
nya kraftuttag i tunnlarna, vilket kräver 
logistik och särskild kunskap om regler och 
föreskrifter som reglerar hur säkerhet och 
arbetsmiljö ska beaktas vid spårarbeten.

FAKTA

• Mars-november 2015

• Om- och utbyggnad av kraftförsörjning 

• 4 elcentraler/el-rum

• 2 lågspänningsställverk

• 1 reservkraftsaggregat

• Kablage

• Allt arbete skedde under drift

• Byggåtgärder

KONTAKT

• Per Jiverud 
070-280 58 11 
per.jiverud@esinfra.se



Östra station

Anpassning av spårområde och perronger 
vid Stockholms Östra Station, 2015

Elektrosignal Infra levererar EST (El-, signal-
säkerhets- och teleinstallationer) i samband 
med anpassningen av spårområdet och per-
rongerna vid Stockholms Östra Station.

Åtgärderna leder till ökad kapacitet och 
framkomlighet, samt minskad störnings-
känslighet så att fler tåg ska kunna köra in 
och ut samtidigt. Även en uppgradering av 
signalsystemet mellan Stockholms östra och 
Stocksund genomförs.

Ombyggnaden innebär förlängning av spår 
och installation av fler växlar. Här blir det en 
ny mittplattform med nytt tak. 

FAKTA

• April-november 2015

• EST (El-, signalsäkerhets- och teleinstallationer)

• Styr- och övervaknings-system för teknikbyggnader 

• Ökad kapacitet och fram-komlighet, samt minskad 
störningskänslighet

KONTAKT

• Jesper Sundström 
070--899 58 00 
jesper.sundstrom@esinfra.se



Nya erbjudanden 2016

Nya tjänster inom elkrafts-, signal - och tele-
anläggningar

OPTOFIBER OCH BASSTATIONER

Vi installerar fiber- och kopparbaserade nät, 
exempelvis genom så kallad FTTH (fiber-
to-the-home) där vi förser  människor på 
landsbygden med den senaste tekniken för 
tele- och datakommunikation.

Vi installerar även elteknik för uppförande 
av basstationer för mobiltelefonnät.

KONSTRUKTION

Vi har spetskompetens inom konstruktion 
för elteknik, signal- och teleanläggningar. En 
genomarbetad konstruktion är grunden för 
ett fortsatt hållbart arbete oavsett projektets 
omfattning.

BESIKTNING

Vid el-besiktning går vi igenom protokoll och 
förslag till åtgärder. Besiktning genomförs 
för att säkerställa att anläggningen är drift-
säker, störningsfri och energieffektiv. 

Vi åtar oss även tredjepartsgranskning, alltså 
en granskning som är helt oberoende.

LIKRIKTARSTATIONER

Vi har specialistkompetens gällande elteknik 
för likriktarstationer för spårväg.

KONTAKT

• Optofiber: Per Åström 
070-341 89 80 
per.astrom@esinfra.se

• Konstruktion och besiktning: Håkan Karlsson 
076-130 80 00 
hakan.karlsson@esinfra.se


