
Riktig ballastprofil i sporet 
Ballastbrøyting utføres blant annet i forbindelse med sporretting for 
at ballastprofilen skal følge byggenormen. Arbeidet planlegges nøye. 
Ved hjelp av effektivt utstyr og en velutprøvd metode sikrer vi at 
makadamprofilene blir korrekte. 
Det finnes to typer ballastprofiler: høyhastighetsprofil og planprofil. En 
korrekt ballastprofil sørger for et stabilt spor. 

Viktig med riktig ballastprofil ved høye hastigheter
Ved høyhastighetsprofil på banestrekninger der tillatt hastighet er 
høyere enn 160 km km/t, er det viktig at mengden makadam verken
er for stor eller liten. Hvis ballastnivået mellom skinnene er for høyt, 
er det fare for at steiner spretter opp. For lite ballast i sporet kan føre til 
feil på sporstanden.  

Effektiv metode og godt utstyr for formålet
For å oppnå et korrekt ballastnivå sørger vi for å tilpasse makadamen og 
fylle på ved behov. Til dette har vi flere ballastploger med ulik kapasitet. 
     Takket være plogvinger som kan styres enkeltvis, er det mulig å 
omfordele ballasten effektivt. Avhengig av hva som skal oppnås, brøyter 
vi ballasten enten ut fra skinnen eller inn mot den. Ved behov benytter vi 
oss også av maskiner utstyrt med ballastsoper og -silo. Slik er det mulig å sope 
opp overskuddet og plassere det i en silo som fordeler ballasten på steder 
der nivået er for lavt. 

Hva koster det?
Hvis du vil senke kostnaden for ballastbrøyting, er det en god idé å bestille 
tjenesten i forbindelse med sporretting.
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Infranord har utført 
ballastbrøyting på 

oppdrag fra oss ved flere 
anledninger, først og fremst 
i forbindelse med sporbytter. 
Ballastbrøyting er et viktig 
moment som man ikke kan 
slurve med og vi er fornøyde 
med Infranords innsats." 

Lars-Åke Gustafsson
Trafikverket

Godt utstyr

Kompetente medarbeidere

Lang erfaring 

Finnes stort sett over hele 
landet

I forbindelse med ballastbrøyting tilbyr vi også følgende tjenester: 

 Skanning av hele ballastprofilen
 Brøyting, skanning og sporstabilisering på en og samme gang

Tilleggstjenester
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d Hvis du vil vite mer, kan du kontakte: 
Roar Solhaug, Adm.Direktør
+47 900 446 07
roar.solhaug@infranord.se


