Om oss
Elektrosignal Infra AB (”ES INFRA”) bedriver entreprenader, installationsarbeten, drift och underhåll samt
felavhjälpning av el-, signal- och teleteknisk utrustning inom infrastruktursektorn.
Företaget omsatte 2021 över 140 MSEK och har mer än 60 erfarna medarbetare med hög kompetens inom
elinstallationer, signal och telekommunikationslösningar för järnväg och infrastruktur. Medarbetarna har lång
erfarenhet från komplexa projekt inom exempelvis Stockholms tunnelbana, Roslagsbanan, Trafikverket, Sthlm
C mfl.
ES INFRA startades i maj 2015 genom ett förvärv av Goodtechs (Idag EITECH/OMEXCOM) avdelning för
infrainstallationer i Stockholm. 2018 startade systerföretaget INFRAPRODUKTER
(https://www.infraprodukter.se/ ), där vi säljer Infrastruktur- och järnvägsspecifikt material från leverantörer
för kontaktledningssystem, Cembre Järnvägsprodukter etc. ES INFRA har sedan starten förvärvat två bolag:
Infra EL (https://www.infrael.se/ ) och SA Elentreprenader (https://www.sa-elentreprenader.se/ )
Från 2021 ingår vi i NVBS-koncernen https://nvbs.se/

ES INFRA är unika i Sverige med vår bredd och kompetens där vi inte bara har tekniker, projektledare,
arbetsledare. Vi har även en avdelning med konsulter och experter inom el, signal, tele, mark & kanalisation
där vi bistår våra kunder och konsultbolag med vår omfattande och långa expertis. Vi har sedan 2015 drift och
underhållsansvar av Röda linjens signalsystem och ett stor erfarenhet av komplicerade inkopplingar.
Vårt ledningssystem är tredjeparts certifierat för standarderna 9001, 14001 och 45001
https://www.esinfra.se/om-oss/iso-certifikat/
Den 30 mars 2022 aviserade NVBS att man förvärvar Ratatek. Ratatek är specialiserade på att projektera,
montera och underhålla kontaktledningsnät och elkraftsutrustning vid spår- och järnvägar med verksamhet i
Finland och Sverige.

ES INFRA har en lång erfarenhet av ny- och ombyggnationer av alla förekommande typer av BEST-anläggningar i
Stockholmsområdet och har sedan 2020 en Nationellavdelning som leds av Göran Jakobsson inom El, Signal,
Tele där vi bland annat installerar ERTMS i Norra Sverige. ES INFRA ingår i NVBS Gruppen som har som
huvudinriktning att genomföra MBEST entreprenader. Här finns koncerngemensamma funktioner för bland
annat ekonomi, finans, information, kommunikation, HR samt koncerngemensamma system för bolagen i
koncernen.
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