
Effektiv röjning av vegetation 
för en säkrare anläggning
Att hålla växtligheten under kontroll är en säkerhetsmässigt viktig
åtgärd som inte bör förbises i exempelvis plankorsningar. Regelbunden
vegetationsreglering är dessutom ett utmärkt sätt att förebygga 
spårhalka under hösten.
Som ett led i Trafikverkets miljöarbete har Infranord utvecklat effektiva, 
maskinella metoder som reglerar vegetationen mekaniskt utan kemiska 
medel. I dagsläget använder vi oss av flera olika tillvägagångssätt. För dig 
som behöver en översyn, erbjuder vi även en förstudie.   

Mekanisk vegetationsreglering – så fungerar det
Våra kompetenta medarbetare har lång erfarenhet av olika former av
vegetationsreglering och känner till de flesta anläggningar väl. Till vår 
hjälp har vi runtomsvängande grävmaskiner med buskröjningsaggregat 
som effektivt tar bort växtligheten sju meter ut åt sidorna räknat från
spårets mitt. Vid behov använder vi oss även av röjsågar och grästrimrar. 
    Vi nyttjar en metod som går ut på att buskar och sly samlas till buntar 
vilka lastas och körs till flis- och värmeverk där du som kund får en intäkt.  

Mekanisk reglering med rötterna
Ytterligare en effektiv metod som vi använder oss av är en regleringsform 
som är närmast identiskt med bankettrensning förutom att vi här bara 
tar upp själva vegetationstäcket på ca 10- 15 cm. I den här metoden dras 
växtligheten upp med rötterna vilket förhindrar återväxt under betydligt 
längre tid än vid vanlig buskröjning. En positiv bieffekt är att spårets 
dräneringskapacitet förbättras. Våra maskiner klarar mycket hög vegetation 
och arbetet behöver inte föregås av buskröjning.

Förstudie inför mekanisk vegetationsreglering
Vill du skapa dig en bild av hur växtligheten breder ut sig längs din anlägg-
ning inför kommande vegetationsreglering? Då kan vi varmt rekommendera 
vår förstudie inför vegetationsreglering. Genom att dela in sträckan efter 
vegetationstyp, kan vi förutspå hur växtligheten kommer att sprida sig – 
både på kort och lång sikt. Resultatet är bättre överblick och en plan för 
kommande regleringar.

Vad kostar det?
Mekanisk vegetationsreglering är en tjänst som ofta ligger i någon form 
av underhållskontrakt. Tjänsten kan även beställas separat. Att beställa 
buskröjning under vintern kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Buskreglering 
kan utföras året om, men för  minimal återväxt rekommenderas perioden 
runt lövsprickningen.

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

God kännedom om de 
flesta anläggningar och 
deras vegetations-
förhållanden

Stor kunskap om olika 
sorters växtlighet längs 
spåret 

Effektiva metoder och bra 
utrustning för ett smidigt 
genomförande


