
VEDLEGG 1 

Regler for prøvetaking av ballastpukk 

Prøvetaking i pukkverk  

For å kunne gjøre en korrekt dokumentasjon av ballastpukkens siktekurve inkludert korrekt 
finstoffinnhold, er det viktig at innsamlingen av prøvemateriale skjer på riktig sted. Da skal 
steinmaterialet ikke ha vært utsatt for segregering, en prosess som umiddelbart endrer siktekurven. Det 
er tre kilder til segregering i forbindelse med produksjonen. Den første har allerede skjedd når steinen 
forlater transportbåndet som vist på bildet under til vinstre i Figur 5. Den andre skjer ved at steinene med 
størst diameter ruller lengst ned kjegleskråningen og legger seg i foten av kjeglen. Den tredje skjer i 
forbindelse med at fallende stein knuses nær de treffer toppen av kjeglen. Sand, silt og leirkorn 
konsenrerer seg her og danner en vertikal kjerne inne i kjeglen etter hvert som den bygger seg opp fra 
bakkenivå og oppover i høyden. Disse tre prosessene fører til at en prøve tatt i kjeglen aldri vil være 
representativ for det produserte materialet.  

 

Figur 5. Allerede når steinen forlater transportbåndet skjer den første segregeringen. Små og store 
steinkorn forlater båndet med forskjellig hastighet og de største steinene kastes lengst ut. Dermed blir også 
materialet i kjeglen delt i to halvdeler, en grovere framdel og en litt finere bakdel.  

For å unngå påvirkning fra segregering finnes det bare et prøvetakningssted hvor det er mulig å ta en 
produksjonsprøve for å dokumentere korrekt siktekurv og korrekt finstoffinnhold. Riktig sted er på 
toppen av kjeglen markert med C på Figur 6. For å være i stand til å fange opp knusingen som skjer på 
toppen av kjeglen kan ikke prøvetakingen utføres manuelt med en håndholdt plastbøtte, men ved å 
bruke lasteskuffen på en hjullaster som legges ned på toppen av kjeglen slik at steinspruten slår ned på 
stålet i bunnen av skuffen. Detaljer om prøvetakingsprosedyren er forklart i bildeserien i Figur 7 til Figur 
9. 

Her foregår knusing 



 

Figur 6. Materiale for kontroll av kornstørrelsesfordelingen til ferdig produsert ballastpukk 
(produksjonskontroll)skal tal på toppen kjeglen under transportbåndet på en slik måte at knusingen som 
skjer når pukken treffer kjegletoppen blir med i prøvematerialet. 

Nødvendig utstyr for prøvetaking er en hjullaster, en kost med fin bust og tre murerbøtter i plastikk á 20 
liter. 

 
 

Figur 7.  Skuffen rengjøres og alt finstoff fjernes. Deretter settes skuffe på toppen av kjegla slik at 
pukkspruten faller ned på stålet i skuffa. 2 sekunders varighet gir tilstrekkelig mengde med stein til 
sikteanalysen 

 

  
Figur 8. 3 plastbøtter a 20 liter skal fylles. Kontroller om du har nok med steinkorn i skuffa. Hvis for mye 
må prøvetakingen gjøres om igjen. Bøttene fylles opp. 



 
 

Figur 9.  Bruk kost for å ta vare på alt finstoffet. 3 fulle bøtter utgjør ca 75 kg som er minimumsvekt for 
sikteanalyse når måling av finstoffmengde er viktig. 

Kontroll av gradering i pukkjegle uten sprut 

Utfordringen med å dokumentere en representativ siktekurve for et steinmateriale som ligger lagret er å 
kompensere for segregeringsprosessen som har foregått. Av de to aktuelle forekomstene kjegle og 
mellomlager er det kjeglen som er det desidert vanskeligste å ta prøve av.  Jo større høyde på lagret 
masse desto mer segregering. Hvis hensikten er å dokumentere segregering holder det med å ta en prøve 
i toppen eller i bunnen av haugen avhengig av hva som er mest interessant å påvise. Hvis en ønsker å lage 
en prøve som skal representere et større volum (gjennomsnittsprøve) må det hentes inn materiale fra 
flere steder i lagerhaugen for å kompensere for eksisterende segregering. Generelt sagt må det tas en 
prøve fra toppen av lageret, en fra midt i pukkskråningen og en fra bunnen av pukkhaugen. For kjeglens 
vedkommende kan det også her tas materiale fra tre nivåer, men vekten til hver prøve må tilpasses 
volumet av det laget i kjeglen det skal representere. Prøven fra toppen blir minst og prøven fra bunnen 
(nederste tredjedel av høyden) blir absolutt størst. En 100 kg prøve totalt settes da sammen av 4 kg fra 
øverste lag, 26 kg fra mellomste lag og 70 kg fra nederste lag. 

 

Figur 10. Ved innsamling av materiale til en representativ prøve fra kjegle kan den deles inn i tre like høye 
horisontale lag og hvert lag prøvetas der volumet til hver prøve vektes etter hvert lags volumandel av total 
kjegle. 

De tre prøvevolumene slås sammen til en felles prøve og analyseres som en prøve. 

Prøvetaking av mellomlager 



Hvis en ønsker å lage en prøve som skal representere et større volum (gjennomsnittsprøve) må det 
hentes inn materiale fra flere steder i lagerhaugen for å kompensere for eksisterende segregering. 
Generelt sagt må det tas en prøve fra toppen av lageret, en fra midt i pukkskråningen og en fra bunnen av 
pukkhaugen. De tre like store volumene slås sammen til en felles prøve og analyseres som en prøve. Hvis 
hensikten er å dokumentere tydelig forurenset pukk så tas prøven direkte av det finstoffrike området i 
lageret uten tanke på gjennomsnittverdier. 

  

Figur 11.  Bildet viser et mellomlager i Muruvika øst for Trondheim hvor ballastpukken ble vannet for å 
dempe støvflukt. I dette tilfellet ble pukken mer vasket enn fuktet og slammet ble ført ned til bunnen av 
lageret og senere lastet opp i pukkvogner. Dette resulterte i delvis sterkt forurenset ballastpukk. Et 
boligfelt grenser inn til mellomlageret. 

Prøvetaking i jernbanespor  

Eksisterende spor og spor under bygging 

Framgangsmåte bestemmes av hva hensikten er og av hvilken del av pukken som skal dokumenteres? 
Hensikten med å ta ut prøvemateriale fra eksisterende spor for tilstandskontroll er i første rekke å 
kontrollere graden av forurensning, dvs. innholdet av finstoff, for å besteme om det er behov for å utføre 
ballastrensing. Denne type prøvetaking er meget vanskelig å gjennomføre fordi man som regel ikke klarer 
å få opp alt finstoffet som ligger på og mellom steinene.  

 

Figur 12. Prøvetaking av ballastpukk under eksisterende sville. Svenningdal km 352,770 Nordlandsbanen. 



Ved bruk av hakke (løse opp fast lagring) og smal spade er det ikke til å unngå at finere partikler faller av 
steinkornene og gjemmer seg i underliggende hulrom. Dette gjentar seg hver gang man graver dypere. 
Den eneste måten å lykkes med å få med alt finstoff er å løfte opp alle steinkornene for hånd uten å vri 
på dem. Dette tar selvfølgelig lag tid når prøvemengden skal være så stor som mulig for å få et korrekt 
resultat. Jo større volum med steinmateriale desto bedre blir resultat. 

Figur 13 viser bruk av egnet spade og embalasje. Et godt alternativ til plastposer er bruk av murerbøtter 
som rommer 20 liter. «Anleggspaden» har et bredere blad som gir ubehagelig stor gravemotstand når 
den brukes i jernbaneballast. Den ansees derfor for å være uegnet. 

 

Figur 13. Prøvetaking av krybbepukken mellom svillene på strekningen mellom Stavanger og Sandnes  
(Foto Roy Ramsland) 

Etter hvert som prøvehullet blir større begynner sidene i gropa å rase ned og blander seg med materialet i 
bunnen. Da må man vite hva man ønsker å dokumentere. Et forslag til korrekt prøvetaking kan være å ta 
opp en prøve av materialet mellom svillene og en prøve av materialet fra under svillenivå (skravert felt) 
og lage en siktekurve for hvert område. De opptatte materialene må ikke blandes sammen fordi det er 
den forurensede delen av ballasten som vi har mest interesse av å få dokumentert. Hvis det er ønskelig å 
lage en gjennomsnittsprøve så kan de to kurvene i ettertid gjøres om til en felles kurve. 

  

Figur14.  Pukken mellom svillene er tilsynelatende åpen og hulromrik mens materiale i nivået under 
svillene har fått hulrommet fylt opp med grus og sand. Det er sannsynligvis det originale grusballastlaget 



fra byggingen av linjen (ca 1944) som dominerer grunnen. Fra strekningen Stavne-Leangen utenfor 
Trondheim.   

Prøvetaking i nytt spor 

I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å foreta kontroll av ballastpukk som er ferdig utlagt i nytt 
spor. Hvis produsent , entreprenør og maskinførere har gjort det de skal gjøre, bør situasjonen være 
tilfredsstillende og siktekurve og finstoiffinnhold skal være innenfor kravene. Men noen ganger opplever 
vi at det gjøres feil og som ikke blir oppdaget før det er for sent. Dette er en unødvendig kilde til konflikt 
på et tidspunkt hvor framdriftsplanen er presset.  Dette fører til løsninger som økonomisk kompensasjon 
og den ødelagte pukken blir liggende i sporet og bidrar til på lang sikt at vedlikeholdskostnadene øker 
unødvendig. 

Som regel vil hensikten med prøvetaking i det nye sporet være å dokumentere mistanke om at 
finstoffinnholdet har blitt for høyt, mens siktekurven som regel er i orden. Her møter vi på to 
utfordringer. Den ene er å oppdage at den utlagte pukken inneholder for mye finstoff. På overflaten ser 
ballastlaget som regel ren og fin ut, men den skjuler lett den forurensete pukken under. Den andre er å 
utføre selve prøvetakingen slik at mengde finstoff som blir med prøven er representativt for situasjonen. 
På grunn av separeringsfenomenet vil partikler finere enn 22,4 mm ha en tendent til å bevege seg 
nedover i pukklaget etter hvert som en graver dypere. 

  
Figur 15. Overflaten på utlagt ballastpukk ser gjerne ren og fin ut, men 5 cm under kan virkeligheten være 
noe annet. Fra nytt dobbeltspor gjennom Barkåker i Vestfold 2008. 

Feltmetode for rask bestemmelse av ballastpukkens kornstørrelsesfordeling 
 
Lang erfaring med siktekurver fra ballastpukk viser at prosentverdien for gjennomgang på 40 mm siktet er 
en tydelig indikator for om steinmaterialet ligger innenfor eller utenfor grensekurvene. Metoden kan 
brukes i felt når man ønsker en rask tilbakemelding om hvordan siktekurven ligger i forhold til 
grensekurvene. Den tar ca 45 til 60 min å gjennomføre og krever følgende utstyr: 

Prøvetaking: 3 stk 20-liters murerbøtter og egnet spade 
Feltbetingelser: Ren asfalt eller presenning som underlag. 
Sikting: Et sikt med diameter 50 cm og 40 mm lysåpning. 
Veiing: Fjærvekt eller badevekt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Bestemmelse av prosent gjennomgang på 40-mm siktet gir en god antydning om siktekurven 
ligger innenfor eller utenfor kravet. Fra presentasjonen om analyseskjemaforbedringer 

Det må i tillegg siktes på 22,4 siktet. 

Hele arbeidet består i å sikte steinmaterialet gjennom 40 mm siktet for så å bestemme hvor stor 
vektandel av den totale prøven som er mindre enn 40 mm i korndiameter. Prosenttallet legges inn i 
diagrammet i Figur 16 som raskt gir oss svaret. 10 % tilhører en kurve som ikke kan godkjennes mens 50 
% tilfører en kurve som ligger godt innenfor. Denne metoden er nyttig når det er behov for en rask 
tilbakemelding om resultatet som for eksempel ved innkjøring av finknuser før man starter produksjonen 
av ballastpukk.   

Regler for håndtering av avvik (utenfor krav) 

I forbindelse med kjøp av ballastpukk knyttet til enten ballastsupplering, ballastrensing eller bygging av 
nytt spor, kan det være svært nyttig at entreprenør og byggherre før leveringen av pukken starter, blir 
enige om et sett med regler for hvordan en skal følge opp analyser av pukken som ikke tilfredsstiller 
kravene. Dette gjelder i hovedsak kornstørrelsesfordeling og innhold av finstoff. I denne sammenheng er 
det viktig å skille mellom produksjonskontroll av det ferdige produkt der prøven tas under 
transportbåndet, og all senere kontroll av ballasten på vei ut i sporet som kan kalles for 
segregeringskontroll. Det siste representerer dokumentasjon av graden av separering av kornstørrelser 
og økning av innholdet av finstoff som materialet blir utsatt for på grunn av ulike former for lagring og 
håndtering. Dette er avgjørende for hvordan man skal ta supplerende prøver for å bestemme om det 
registrerte avviket virkelig er et avvik, og om avviket skal aksepteres eller ikke. 

Prøvestørrelser 
Når deler av en ballastpukk som er levert av en entreprenør har for høyt innhold av finstoff eller ligger 
utenfor grensekurvene og det er aktuelt å diskutere tiltak, må denne diskusjonen bygge på analyser av 
nye prøver av det samme materiale med økt krav til pålitelighet, slik at en kan få bekreftet eller avkreftet 
at det første resultatet var korrekt eller ikke. Det betyr at prøver for kontroll av gradering må være større 
eller lik 75 kg. For kontroll av mengde finstoff bør prøvemengden økes til nærmere 100 kg for å være 
sikrere på at materialet representerer et pålitelig gjennomsnitt, særlig hvis det registrerte avviket så vidt 
overskrider kravet (for eksempel 1,2% i stedet for 0,6%). Når avviket åpenbart overskrider finkornkravet  
kan prøvemengden reduseres til 75 kg. I en konfliktsak skal ikke være mulig å reise tvil om 
analyseresultatenes gyldighet. Analysene skal utføres ved et uavhengig laboratorium godkjent av 



Kontrollrådet og begge parter i konflikten skal være til stede ved prøvetakingen av kontrollprøvene og 
være enige om prøvetakingsprosedyren. 

 

Figur 17. Bygging av nytt spor hvor ballastkornene «flyter» i finstoff og der hulrominnholdet er kraftig 
redusert. Bildet viser rommet mellom to sviller der finstoffinnholdet åpenbart ligger utenfor kravet. Fra 
byggingen av nytt dobbeltspor Stavanger – Sandnes i 2008 (Foto Roy Ramsland). 

Antall prøver 
Når det er aktuelt å kontrollere et analyseresultat som dokumenterer at et materiale ikke tilfredsstiller 
kravet, skal det tas minimum to nye prøver av det samme materialet og på en slik måte at det er 
representativt. Én ny prøve er for lite. Hvis resultatet fra den ene ekstra analysen viser godkjent, sitter 
man igjen med en ja og en nei hvilket ikke gir grunnlag for å trekke en endelig konklusjon. Med tre 
analyseresultater vil man sitte igjen med en fellende konklusjon. To prøver innenfor krav og en prøve 
utenfor krav gir for eksempel godkjent resultat.  

Noen ganger kan konflikten være knyttet til et lite volum av den leverte ballastpukken. Andre ganger kan 
det gjelde et større volum. Når volumet øker, øker også utfordringen med å kunne ta ut prøvematerialer 
som er representative. Dette kan løses ved å ta flere prøver enn de to som først foreslått. 

Mellomlager 
Hvis materialet stammer fra et mellomlager vil handlingen avhenge av volumet av forurenset pukk. Hvis 
saken gjelder et lite volum (en til to m3) kan det finstoffrike materialet legges til side og kasseres. Gjelder 
saken et større volum bør flere prøver tas av det dårlige materialet slik at en avgjørelse om å avvise deler 
av lageret gjøres på et pålitelig grunnlag. Konklusjonen kan bli godkjenning eller avvisning og med 
eventuelt med krav om ny sikting av det avviste partiet.  



 

Figur 18. Mellomlager i Muruvik øst for Trondheim.  Hvordan gjøre prøvetaking her? Hele lagerhaugen 
bar tydelig preg av å inneholde for mye finstoff som var godt synlig bare man fikk sett under den ytterste 
grove overflaten. 

 

Utlagt pukk i spor 

Det kommer an på problemet og størrelsen av konsekvensen. Lommene med dårlig pukk i ferdig utlagt 
underballast slik som ved Barkåker i 2011 (Figur 21) kan relativt enkelt erstattes med ny pukk uten å 
forsinke framdriften. Dekker den ødelagte pukken et større område (mer systematisk forurenset) skal all 
ødelagt pukk fjernes og erstattes med ren pukk. Årsaken i dette eksemplet var at den forurensete kjernen 
i kjeglen med ballastpukk i pukkverket ble med ved opplasting på bil og kjørt direkte ut til anlegget, og var 
vanskelig å oppdage før det var for sent. 

 

 

Figur 19. Lokale partier med finstoffrik ballast på ca 1 m2 hver i et lag med ferdig utlagt underballast, 
markert med røde sirkler. Det florerte med slike lommer med forurenset ballast i dette området, ikke bare 
de to som er vist på bildet. Fra byggingen av dobbeltspor ved Barkåker utenfor Tønsberg i 2011. 

 


