
Rätt ballastprofil i spåret 
Ballastplogning görs bland annat i samband med spårriktning så att 
ballastprofilen följer byggnormen. Arbetet planeras noga. Med hjälp 
av effektiv utrustning och en väl beprövad metod, säkerställer vi att 
makadamprofilerna är korrekta. 
Det finns två typer av ballastprofiler: höghastighetsprofil och planprofil. 
En korrekt ballastprofil borgar för ett stabilt spår. 

Viktigt med rätt ballastprofil vid höga hastigheter
Vid höghastighetsprofil på bansträckor med högre tillåten hastighet än 
160 km/h är det viktigt att mängden makadam varken är för stor eller 
liten. Är ballastnivån mellan rälerna för hög, finns risk för att stenar 
sprätter upp. För lite ballast i spåret kan orsaka spårlägesfel.  

Effektiv metod och bra utrustning för ändamålet
För att uppnå korrekt ballastnivå ser vi till att justera makadammen och 
komplettera där det behövs. Till vår hjälp har vi ett flertal ballastplogar 
med olika kapacitet. 
     Tack vare individuellt styrbara plogvingar är det möjligt att omfördela 
ballasten effektivt. Beroende på vad som ska uppnås, plogar vi antingen 
ballasten ut från rälen eller in mot den. Vid behov använder vi oss även 
av maskiner utrustade med ballastsop och silo. På så sätt kan överskottet sopas 
upp och placeras i en silo som fördelar ballasten på platser där nivån är 
för låg. 

Vad kostar det?
Vill du sänka kostnaden för ballastplogning är det en god idé att beställa 
tjänsten i samband med spårriktning.

Ballastplogning
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    Infranord har utfört 
    ballastplogning på 
uppdrag av oss vid ett flertal 
tillfällen, främst i samband 
med spårbyten. Ballastplog-
ning är ett viktigt moment 
som man inte kan slarva med 
och Infranords insats är till-
fyllest.”

Lars-Åke Gustafsson
Trafikverket

Bra utrustning

Kompetenta medarbetare

Lång erfarenhet 

Finns i stort sett över 
hela landet

I samband med ballastplogning erbjuder vi även följande tjänster: 

 Scanning av hela ballastprofilen
 Plogning, scanning och spårstabilisering vid ett och samma tillfälle

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


