
Ballastrening för ett bra 
spårläge 
En ren ballast skapar förutsättningar för ett bra spårläge. Med en 
effektiv metod renar vi makadamen på både linjespår och under 
växlar. Finmaterial tas om hand i specialvagnar och restprodukten kan 
återvinnas.
De flesta förknippar ballastrening med spårbyte där åtgärden finns med 
som en självklar del. Med tanke på de nordiska väderförhållandena finns 
det all anledning att ballastrena oftare. En renad ballast förbättrar förut-
sättningarna för ett bra spårläge och eliminerar onödiga problem med 
sliprar. 

Ökad elasticitet – bättre dräneringseffekt
Förorenad ballast med för mycket finmaterial har en förmåga att försämra 
spårläget. Genom att rena ballasten förbättras dräneringseffekten, vilket 
i sin tur förhindrar problem med isbildning som är en vanlig orsak till att 
spåret lyfter. En ballast med ren makadam ökar elasticiteten och därmed 
också förutsättningarna för ett bra spårläge. 

Nyhet: ballastrening även under spårväxlar
Infranord utför ballastrening på spårlinjer sedan många år tillbaka. En nyhet 
är att vi även utför ballastrening under spårväxlar – ett ekonomiskt och 
miljömässigt bättre alternativ till ballastutskiftning. När vi renar linjen 
inklusive växlarna blir spåret homogent och spårläget optimalt.  

Smidig process underlättar arbetet
Ballastrening är en omfattande åtgärd där vi har fokuserat på att hitta 
en effektiv arbetsprocess. Maskinen plockar upp och siktar materialet i 
tre olika nivåer. Endast godkänd klass 1-makadam, som håller sig inom 
ramarna 32-64 millimeter, läggs tillbaka i spåret. Finmaterialet läggs på 
silovagnar. 

Miljötänkande i flera led
Inför varje uppdrag gör vi alltid noggranna tipplaner. Det innebär att 
finmaterialet tippas och kommer till nytta i form av bankbreddning eller 
tryckbankar vid sidan av spåret vid behov. Överblivet finmaterial körs 
bort till en omlastningsstation för vidare transport, återvinning och even-
tuell destruktion. 

Vad kostar det?
Om Ballastrening görs i samband med spårbyte vinner du både utsätt-
ning och spårriktning, vilket ger en maximal kostnadseffektivitet.
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     När vi genomförde spårbyte
     på sträckan Kiruna – Riks-
gränsen utförde Infranord ballast-
rening på platser som bangårdar 
och broar där profilhöjden inte fick 
förändras. Det fungerade jättebra. 
Vi fick hjälp av ett bra entreprenad-
gäng.”

Ingemar Larsson
Trafikverket

Läs mer på nästa sida!
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Stor kapacitet

Gott om vagnar

Miljötänkande: omhän-
dertar och återvinner 
ballastmassor 

Skapar förutsättningar 
för bra spårläge 

Vi ansvarar för hela logi-
stikkedjan: 
både för ny makadam och 
finmaterialet

Infranord erbjuder för närvarande följande produkter i samband med 
ballastrening: 

 Spårriktning
 Ballastkomplettering
 Utsättning och inmätning
 Tillhörande el- och signalarbeten

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


