
Sätt stopp för spårhalkan
Löv, dagg, krossade barr och fuktig väderlek är några vanliga orsaker 
till hala spår och försenade tåg. Med Infranords spårhalkebekämpning 
får du bukt med problemet. Snabbt och effektivt. 

Vi har förädlat vår metod för spårhalkebekämpning under många år och 
är ensamma om våra specialbyggda maskiner. Metoden är miljöanpas-
sad, väl beprövad och har en påvisad lång hållbarhet. 

Snabbt utfört tack vare specialbyggda dragfordon
Vår långa erfarenhet och väl fungerande logistik, borgar för ett problem-
fritt genomförande. Du behöver inte oroa dig för att tåg ska bli stående 
under åtgärden. Tack vare maskinell halkbekämpning med hjälp av ett 
dragfordon, kan vi bearbeta ett större geografiskt område på kort tid – 
exempelvis under en natt när tågtrafiken är lugnare. Och vi kan hjälpa dig 
oavsett var i landet anläggningen ligger.

Electra Gel och specialbyggd utrustning 
Vid spårhalkebekämpning använder vi oss av Electra Gel som har mycket 
goda egenskaper och lång hållbarhet. Electra Gel är miljöanpassad och 
läggs ut med hjälp av särskilda aggregat som har specialbyggts av Infra- 
nord för ändamålet.        
    Ibland är det motiverat att använda maskinell högtryckstvättning vid 
spårhalkebekämpning. Då kombinerar vi högtryckstvätt med Electra Gel 
genom att placera två aggregat på samma fordon. Proceduren inleds med 
högtryckstvätt och avslutas med Electra Gel direkt efter rengöringen.   
    Oavsett metod är slutresultatet ett halkfritt spår och en tillförlitlig an-
läggning utan skador eller slirsår på rälen. I förlängningen innebär det 
minskade tågstörningar, sparade pengar och gladare passagerare. 
Inte minst under hösten då lövhalka är ett vanligt förekommande –och 
onödigt–problem.

Vad kostar det?
Timkostnaden regleras tillsammans med valt fordon i våra underhålls-
kontrakt men tjänsten kan även köpas separat.

Spårhalkebekämpning 

   Vi har upphandlat och kon-
     trakterat Infranord för 
spårhalkebekämpning på banorna 
i bland annat Östergötland och 
östra Småland samt Kust-till-
kust-banan på Västkusten. De är 
ensamma om de komplicerade 
maskiner som faktiskt krävs för att 
få bukt med spårhalka. Jag tycker 
att det fungerar jättebra."

Ingemar Hedtjärn
Trafikverket i Nässjö

Snabb, effektiv halk-
bekämpning över hela 
landet

Färre tågförseningar

Inga skador och slirsår på 
rälen 

Unik, specialbyggd 
utrustning

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


