
Regelmessig sporretting  
lønner seg
Det er mulig å spare penger ved å utføre sporretting regelmessig. 
En god sporstand er blant annet en forutsetning for passasjerkom-
fort, fremfor alt for tog som kjøres i høye hastigheter. Infranord tilbyr 
en kostnadseffektiv metode og maskiner med høy kapasitet.
Sporretting er et klokt tiltak som forebygger og sørger for å holde 
sporets stand intakt. Infranord har mange års erfaring på området. 
Medarbeiderne våre har inngående kunnskap om de mest effektive 
metodene for vedlikehold ved hjelp av sporretting. 

Spar penger ved å rette sporene ofte 
Sporretting er en investering som gir umiddelbar uttelling. En korrekt 
sporstand fører til minimal slitasje og forebygger større utbedringer i 
fremtiden.
Alle spor har godt av å bli rettet en gang i blant. Strekninger med stor 
trafikk bør utbedres en gang i året. 
 Infranord bruker først og fremst kombimaskiner slik at sporrettingen 
går raskt unna og er kostnadseffektiv. Kundene våre pleier å sette pris på 
at forstyrrelsen blir minimal i forbindelse med sporrettingen. Resultatet 
er en stand der sporet er korrekt justert.

En oppdatert maskinpark og ressurser fra nord til sør
Utstyret vårt er meget driftssikkert. Ved å oppdatere maskinparken med 
jevne mellomrom, kan vi garantere en effektiv gjennomføring og en god 
sporstand. Samme hvor anlegget ditt ligger, kan vi hjelpe deg. Ressursene 
våre er fordelt over hele landet, inkludert medarbeiderne våre.

Hva koster det?
Det er ekstra rimelig å få sporretting utført om våren når det er mindre 
travelt. Vi gir deg en bedre pris hvis du velger å rette flere strekninger 
samtidig, og totalkostnaden blir derved enda lavere.

Sporretting

www.infranord.se

Infranord hjalp oss å rette 
sporene våre i Falköping i 

mange år med gode resultater. 
De har et meget bra konsept og 
samarbeidet fungerte utmerket."

Thomas Lundblad, Trafikverket

Tilgjengelighet – vi finnes 
over hele landet

Effektive maskiner sørger 
for driftssikkerhet

Kvalitet som sparer penger 

Et stort utvalg av maskiner

Infranord tilbyr dessuten tilleggstjenester som med fordel kan utføres i 
forbindelse med en sporretting: 

 Ballastbrøyting
 Dynamisk sporstabilisering

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


