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Sammanfattning 
Stockholms spårvägar växer i allt snabbare fart, och det är allt fler kommuner som är 
intresserade av den typen av transportmedel. Något som idag är en brist inom 
spårvägsindustrin i Stockholm är kunskap och erfarenhet om spårvägsämnet. Drift och 
underhåll har varit minimal eftersom det inte har prioriterats sedan Tvärbanan öppnades. 
Detta har lett till för tidig reinvestering av gatuspår i mångmiljonbelopp.  
 
Då det förekommer olika förutsättningar som måste tas hänsyn till i form av buller, mån om 
plats och geoteknik finns det många konstruktioner att välja mellan när en spårväg ska 
byggas. Denna rapport har som syfte att underlätta val av spårvägsinvesteringar i framtiden. 
Det har också som mål att bidra med kunskap om hur viktigt det är med drift- och underhåll 
och att det inte bör snålas in på den aspekten. En begränsning har gjorts till fem 
spårvägskonstruktioner som förekommer i Stockholm och vanligtvis i Göteborg och 
Norrköping. För att få en förståelse för hur konstruktionerna är uppbyggda redogörs en 
beskrivning av dem i rapporten.   
 
Rapporten inleds med hur det historiskt har sett ut med spårvägar, nedläggning av dem och 
återinvestering i Stockholm. Dessa år av glapp mellan nedläggning och återinvestering i 
Stockholm visar på hur mycket kunskap som har glömts bort och som måste fås tillbaka för 
framtida investeringar. En analys kring placering av de olika konstruktionerna, hur varierande 
för- och nackdelarna och kostnaderna är avslutar rapporten. Mycket av rapporten bygger på 
litteraturstudier på tidigare rapporter som har kompletterats med kontinuerliga möten med 
handledare och kontakt med personer från olika kommuner och företag i Sverige för att 
inhämta trovärdig information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Drift och underhåll, Spårväg, Spårvägskonstruktioner, Spårvägsmaterial, 
Underlätta  
 

  

 



  

 



Abstract 
The tramways of Stockholm are growing at an increasing rate and so is the number of 
municipals interested in that type of transportation.  In Stockholm’s tramway industry there is 
currently a lack of knowledge and experience on the subject of tramways. Drift and 
maintenance has been minimal due to lack of prioritization since Tvärbanan was opened. This 
has led to a premature reinvestment of millions of SEK for road tracks. 
 
Due to different presumptions that have to be taken into account such as noise, considerations 
of room and geoscience, there are many different constructions to choose from when a 
tramway is to be built. This report’s purpose serves to facilitate choice of tramway 
investments in the future. Another goal of the report is to contribute with knowledge of how 
important service and maintenance of tramways is and why shying away from spending 
money on these matters is bad. For the purpose of this report a restriction has been made, five 
tramway constructions will be looked at, these are present in Stockholm but also in Göteborg 
and Norrköping. To acquire an understanding of how the constructions are built, a description 
of these is accounted for in the report. 
 
The report starts off with a historical perspective on tramways, closure of them and 
reinvestment of them in Stockholm. The years of gaps between closure and reinvestment in 
Stockholm shows how much knowledge has been forgotten and has to be reacquired for 
future investments. In the end of the report an analysis, about placement of the different 
constructions, how varied the pros and cons are and the costs of these, is presented. Much of 
the report is based on literature studies of earlier reports and has been complemented with 
continuous meetings with tutors and contact with people from different municipals and 
companies in Sweden to obtain trustworthy information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Drift and maintenance, Tramway, Tramway constructions, Tramway material, 
facilitate 

 



  

 



Förord 
Detta examensarbete är det avslutande arbetet i vår högskoleingenjörsutbildning Byggteknik 
& Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. I sammarbete med Trafikförvaltningen på 
Stockholm Läns Landsting har detta arbete utförts under månaderna mars-maj 2014. 
 
Vi skulle vilja tacka Richard Jansen och Faegh Adelpour som varit våra handledare på 
Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting som har väglett och bidragit med 
kunskaper, erfarenheter och synpunkter under arbetets framfart.  
 
Ett stort tack riktas till vår handledare Anders Lindahl vid Järnvägsgruppen på Kungliga 
Tekniska Högskolan som har givit oss bra handledning och goda råd under hela arbetets gång. 
 
Vi skulle även vilja tacka Martin Schmidt vid Norrköpins kommun och Ragnar Hedström vid 
Statens väg- och transportforskningsinstitut som har bistått med fakta och synpunkter om 
spårvägskonstruktioner. Maya Rollfelt och Maria Jacobsson vid Infranord AB samt Robin 
Lindmark vid Ramböll AB tackas också, då de bistått med information om 
spårvägskonstruktioners uppbyggnad och underhåll i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
Stockholm, juni 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Rebecka Lindmark    Johan Pettersson 

  

 



 
  

 



Begrepp och förkortningar 
Banunderbyggnad Bit av spårkonstruktion placerad mellan överkant 

underballast och undergrund. 
 
Banöverbyggnad Stycke av en anläggningskonstruktion vid spårväg 

som är placerad mellan rälens överkant och 
underballastens överkant. 

 
Blandtrafik Gaturäl nedgrävda i marken så att icke spårbundna 

fordon kan köra i samma fil som en spårvagn. 
 
Bärlager Lager som återfinns i överbyggnaden vars syfte är att 

göra konstruktionen stadig och leda vidare de krafter 
som uppkommer från trafiken nedåt i byggnaden. 

 
Egen banvall  Spårområde där endast spårbunden trafik färdas. 
  
 
Friktion Friktion är den motverkande kraft som uppstår 

mellan två ytor när den ena ytan är i rörelse. Ju lägre 
friktionstal ett material har desto lägre friktion. 

 
Korrugering Vågliknande ojämnheter på spåret som uppstår vid 

ojämn belastning på spåret. 
 
LCC Livscykelkostnad. Konstruktionens kostnad under 

hela sin livslängd. 
 
Omnibuss   En buss dragen av ett par hästar. 
 
Raffinering Raffinering innebär att råolja delas upp i olika 

produkter genom destillation. 
 
Skjuvspänning En spänning som uppkommer mellan två material 

som är i hopskruvade eller i hopsvetsade. 
 
Slitlager Översta lagret i överbyggnaden som trafikanter 

färdas på, exempelvis asfalt.  
 
SLL   Stockholms Läns Landsting. 
 
Spm Spårmeter, det vill säga de antal meter spår som 

används. Vid dubbelspår definieras en spårmeter som 
två meter spår. 

 
Spårbefästningsteknik Är ett annat ord för fastsättning av räler i spår- och 

järnvägssammanhang. 
 
SWOT-analys Beskriver en produkt/komponents styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. 
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1 Inledning 
Detta kapitel avser att sätta in läsaren i examensarbetet vilket görs genom en beskrivning av 
rapportens bakgrund samt syfte och mål. Valda metoder och avgränsningar som gjorts i 
rapporten presenteras även. 

1.1 Bakgrund 
Vid spårvägsbyggande finns i dagsläget ingen generell spårvägskonstruktion som det finns 
vid järnvägsbyggande. Spårvägar förekommer i många olika landskapsmiljöer vilket innebär 
att olika krav ställs, bland annat på buller- och vibrationsnivåer som hänsyn måste tas till. 
Spårvägarna ska även vara lättillgängliga och ofta trafikera sträckan. Detta innebär att vägen 
till vald konstruktion kan bli lång, dyr och besvärlig för att uppnå alla krav (Jansen, 2014). 
 
I dagsläget väljs befästningsteknik och spårkonstruktion utefter de rådande förutsättningar 
som finns på den aktuella platsen. För att kunna ta ett snabbare beslut gällande val av 
spårkonstruktion kan det vara bra om en riktlinje finns tillgänglig. Detta för att kunna 
bestämma vilken teknik som lämpar sig bäst i det aktuella området gällande både krav och 
pris (Jansen, 2014). 
 
Det finns i dag heller inte något direkt tänk kring livscykelkostnader (LCC) när det handlar 
om underhåll vilket innebär att förbyggande underhåll inte utförs i så stor utsträckning, utan 
det lagas och lappas när det behövs (Jansen, 2014). 
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1.2 Syfte och mål 
Rapportens syfte är att sammanställa en SWOT-analys där för- och nackdelar samt 
möjligheter och hot listas. Den har även som syfte att redovisa kostnader för material och 
arbete per spårmeter vid reinvesteringssituationer och vilket underhåll som ska skötas för de 
olika teknikerna. Till sist är rapportens syfte att öka författarnas kunskap inom 
spårvägsämnet.   
 
Då förutsättningarna varierar en hel del vid byggnation av spårvägar krävs det olika 
konstruktioner som kan uppnå de krav som ställs. Genom att veta vilka för- och nackdelar 
samt kostnader vid reinvestering för olika konstruktioner kommer det att bli lättare att välja 
vilken teknik som är lämpligast att använda vid en typ av situation. Målet med rapporten är 
därför att underlätta valet av spårvägskonstruktioner. 
 
De tekniker som tagits fram att arbeta med presentaras nedan: 
 

• Gatuspår på grundläggning av betong med ingjutna Klämplattor 
• Gatuspår grundlagt på asfalt med slitlager av betong eller asfalt 
• Gatuspår grundlagt på betong med slitlager av asfalt eller betong 
• Vignolräls på betongslipers i makadam 
• Edilonspår. 

 

1.3 Avgränsningar 
Spårvagnar i Sverige framförs på många olika spårbefästningstyper och konstruktioner. 
Rapporten fokuserar på fem stycken tekniker. De fem teknikerna återfinns i någon utav fem 
spårvägslinjer i Stockholm och de flesta av dem finns i Göteborg och Norrköping. Teknikerna 
behandlas gällande sin konstruktion och de ingående komponenternas uppbyggnad samt 
underhållsmetoder för teknikerna. Den här rapporten behandlar de material och komponenter 
som rälerna fästs med och omsluts av. Vanligtvis ingår alla dessa delar i banöverbyggnaden. 
Beträffande underhållet av spårväg avgränsas det till själva spårkonstruktionen och dess 
komponenter som är valda att behandlas i denna rapport. De valda teknikerna kommer att 
behandlas ute i linjen, det vill säga mellan två hållplatser. Växlar, övergångar och 
förbättringar kommer inte att behandlas i denna rapport. 
 
Framtagning av kostnader begränsas till material- och utförandekostnader vid 
reinvesteringssituationer och underhåll. I utförandekostnader inräknas ”arbetarnas” kostnader 
för rivning av gammalt och anläggning av nytt spår inklusive tillbehör. En SWOT-analys 
kommer också att göras för respektive teknik där styrkor och svagheter samt hot och 
möjligheter kommer att beskrivas. SWOT-analysen begränsas till de delar som är valda att 
behandlas i banöverbyggnaden samt underhåll av den.  
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1.4 Metod 
Detta examensarbete bygger på flera metoder men grundar sig till största del på 
litteraturstudier som har kompletterats med möten och intervjuer. Metoderna har använts för 
att inhämta kunskap, förståelse och information om behandlade teknikers uppbyggnad och 
underhåll. Ovan nämnda metoder användes också för att kunna utföra en SWOT-analys samt 
få reda på vad som behöver beaktas gällande de kostnader som behövdes få fram.  
 
Genom användning av internet, intervjuer och tryckta källor har litteraturstudier kunnat 
utföras. Informationssökning via internet har gjorts via sökmotorerna KTHB (KTH:s 
bibliotek), Google Scholar och Google. BING har också använts, men inte i lika stor 
utsträckning. Intervjuer och möten har utförts med personer på Norrköpings Kommun, 
Infranord AB, Trafikförvaltningen vid Stockholm Läns Landsting samt författarnas 
handledare Anders Lindahl vid KTH, Järnvägsgruppen. För att utöka sökningsområdet har 
böcker studerats och studiebesök gjorts på befintliga spårvägar. Vid framtagning av kostnader 
har kontakt tagits med Infranord, Sveriges största järvägsunderhållsentreprenör som utför 
reinvesterings- och underhållsarbeten åt Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. 
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2 Spårvägens utveckling och dess styrande organ 
Detta kapitel ger en kort sammanfattning om spårvägens utveckling och framtid i Stockholm. 
Även en översiktlig förklaring ges av trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting där 
detta examensarbete har utförts. 

2.1 Spårvägens historia 
De första spårvägarna i Stockholm anlades år 1877 och drevs av hästar. Detta tros ha 
inspirerats av ett studiebesök som gjorts i Köpenhamn år 1870. Köpenhamn införskaffade 
spårväg redan 1863 och Stockholm låg lite i bakkant med denna typ av transportmedel. 
Besöket i Köpenhamn resulterade i ett förslag om spårväg i Stockholm. Det kom att dröja till 
år 1875 innan en teknisk och ekonomisk plan genomfördes för dessa spårvägar. Någon 
anläggning med spårvägar på Södermalm kunde inte genomföras på grund av den varierande 
topografin i området. Södermalm fick emellertid trafikeras av omnibussar som skulle 
komplettera spårvägen, men detta färdmedel var inte att föredra då gatorna på den tiden var 
väldigt ojämna. Det nya spårvägsnätet som skulle trafikera Slussplan – Norrmalmstorg – 
Roslagstorg och Slussplan – Norrmalmstorg – Gravbron kom i drift den 10 juli 1877. Att 
spårvagnar färdades med hjälp av hästar var ingen nyhet, 45 år tidigare anlades den första 
spårvägen i New York med häst som drivmedel. Tio år efter att spårvägen anlades i 
Stockholm började man köra med ångspårvagn på Södermalm. Tekniken gick framåt även på 
den tiden och 1901 kom den första eldrivna spårvagnen att rulla på Stockholms gator 
(Holmberg, 1960). 
 
Allt efter som Stockholm började växa och blev mer tätbebyggt kom bilens era. Det blev allt 
vanligare med bilar som trafikerade vägarna på 40-talet. Spårvagnarna blev ett 
framkomlighetshinder för bilisterna, därför började man så småningom avveckla spårvägen. 
Trådbussar ersatte det borttagna färdmedlet. Tunnelbana skulle komma att bli det nya och mer 
effektiva medlet att transportera människor på. Den då befintliga spårvägstunneln mellan 
Slussen och Skanstull blev en början på Stockholms tunnelbanesystem och den gröna linjen. 
1991 ville man åter trafikera sträckan mellan Norrmalmstorg och Djurgården med en 
museispårväg. Denna sträcka förlängdes 2010 till den nu befintliga Spårväg City som idag är 
en kommersiell verksamhet (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004). 
 

2.1.1 Dennispaketet 
I Stockholms stad hade politiker under 1980-talet svårt att enas om vilka transportmedel som 
det skulle satsas på i framtiden. En trafiklösning för den växande befolkningen var nödvändig. 
Regeringen gav som uppdrag för Bengt Dennis som var den dåtida riksbankschefen att 
introducera en överenskommelse mellan de olika politikerna. Det fanns en miljöopinion som 
ställde krav på hur trafiken skulle lösas. Förhandlingarna stod mellan Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Folkpartiet eftersom det endast var dessa tre partier som gick med på en 
lösning. Ett av dessa projekt som ingick i Dennispaketet var Snabbspårvägen etapp I, II och 
III. Detta bytte namn till Tvärbanan som började trafikera år 2000 och kör idag mellan 
Gullmarsplan – Liljeholmen – Alvik. Etapp II innebar en utbyggnation till Solna Centrum och 
är i dagsläget snart färdigställd (Solna stad, 2010). 
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2.2 Nulägesbeskrivning 

2.2.1 Trafikförvaltningen vid Stockholm Läns Landsting 
Kollektivtrafiken i Stockholms län ansvar Trafikförvaltningen vid SLL för. De arbetar med att 
se till så att kollektivtrafiken är attraktiv, utvärdera behovet av kollektivtrafik samt gör 
uppföljningar på upphandlade tjänster. SLL lägger omkring 12,5 miljarder kronor på 
kollektivtrafik varje år (Trafikförvaltningen, 2012). Kollektivtrafiken finansieras i dag av 
cirka 50 % från skattemedel som fås av landstinget cirka 49 % från biljettintäkter och övriga 
intäkter utgör cirka 1 %  (Lindahl, 2014). 
 
 

 
Figur 2.1 Cirkeldiagram över fördelning av finansiering för kollektivtrafiken 

 
 
Idag är cirka 600 personer anställda på Trafikförvaltningen som leds av en förvaltningschef. 
Förvaltningschefen är också VD i Waxholms Ångfartygs AB och AB Storstockholms 
Lokaltrafik. Idag heter förvaltningschefen Anders Lindström (Trafikförvaltningen, 2012). 
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2.2.1.1 Organisation 
Trafiknämnden har det överliggande ansvaret för hela organisationen. Under denne finns en 
förvaltningschef som ansvarar för strategisk utveckling, projekt och upphandling samt 
Trafikavdelningen. Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som ansvarar för 
upphandling av alla olika typer av entreprenörer, där ibland underhållsentreprenörer, som 
ansvarar för underhåll (Trafikförvaltningen, 2012). 
 
 

 
Figur 2.2 Organisationsfördelning över Trafiknämnden, (Trafikförvaltningen, 2012) 
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2.2.2 Spårvägen idag 
Stockholms spårvägar är uppdelade i fem olika spårvägslinjer (7N, 7, 12, 21 och 22).  
 
Djurgårdslinjen (linje 7N) öppnades den 2 juni 1991 och är en sträcka på 3,2 km som löper 
mellan Norrmalmstorg och Waldermarsudde. Linjen trafikeras på helger året om och alla 
dagar under sommarmånaderna. Djurgårdslinjen kallas även museilinjen 7N eftersom den 
trafikeras med gamla spårvagnar. N:et står för ändhållplatsen Norrmalmstorg. Den 1 maj 2005 
togs ansvaret för spårvägen över av SL som blev den nya ägaren, men trafiken drivs 
fortfarande av AB Stockholms Spårvägar (Stockholms Spårvägar AB). 
 
En fortsättning av linje 7N är Spårväg City (linje 7) som invigdes år 2010. Den är 3,7 km lång 
och moderna spårvagnar trafikerar linjen året runt. Första etappen går mellan Sergels torg och 
Waldermarsudde och färdas på nästan samma sträcka som linje 7N, då en utökning av 
sträckan har gjorts från Norrmalmstorg till Sergels torg. En sammankoppling av Spårväg city 
med Lidingöbanan är under byggnation och kommer att länkas ihop vid Djurgårdsbron 
(Stockholms Spårvägar AB). 
 

 
Figur 2.3 Sammanslagen linjekarta över Djurgårdslinjen och Spårväg City 

 
 
Nockebybanan invigdes år 1919 och fick då linjenummer 12. Sträckan är dragen ca 5,7 km 
med egen banvall inom Bromma trädgårdsstad och trafikeras mellan Nockeby och Alvik. 
Vagnarna är moderna med låga golv (Arriva). 
 

 
Figur 2.4 Linjekarta över Nockebybanan  
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På södra delen av Lidingö sträcker sig Lidingöbanan (Linje 21) hela vägen längs kusten från 
Ropsten till Gåshaga, likt en hästsko. Det är bestämt att hela lidingöbanan ska rustas upp och 
byggas ut med dubbelspår på en del sträckor. När bygget av lidingöbanan är klar kommer den 
att byggas ut ytterligare längs frihamnen och bort mot Gärdet för att sedan länkas ihop med 
Spårväg City vid Djurgårdsbron. Det är beräknat att hela linjen mellan Gåshaga och Sergels 
torg kommer att stå klar år 2018 om allt går som planerat  (stadsbyggnad, 2010). 
 

 
Figur 2.5 Linjekarta över Lidingöbanan 

 
 
Tvärbanan (Linje 22) som är en snabbspårväg är anlagd mellan Sickla udde och Alvik och är i 
dagsläget nästan en mil lång. Som det hörs på namnet ”Tvärbanan” så trafikeras banan på 
tvären genom Stockholm men går inte in mot stadskärnan. Den förbinder många av 
Stockholms övriga kollektiva medel som pendeltåg i Årstaberg och Tunnelbana i 
Gullmarsplan (SLL). En 6,7 km lång sträcka mellan Alvik och Solna station är under 
utbyggnad varav sträckan fram till Solna centrum är klar (Stockholms läns landsting, SLL). 
 

 
Figur 2.6 Linjekarta över Tvärbanan 

 
 

2.2.3 Utökning av spårvägen 
Spårvagnar har visat sig vara väldigt energisnåla och miljövänliga samt att kapaciteten är 
betydligt större än hos en ledvagnsbussar (Johansson T. , Spårväg har hög kapacitet, ). Det 
finns en förhoppning om att Stockholm ska bygga ut många nya spårvägar i framtiden, där 
ibland planeras det för en utbyggnation till Kista (Jansen, 2014). 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel följer förklaringar på olika material och komponenter i spårkonstruktioner. 
Det beskrivs också hur rälsbefästningsteknikerna är uppbyggda och hur respektive 
konstruktion underhålls. Teori bakom SWOT-analys och LCC beskrivs även. 

3.1 Teknikens byggstenar 
Armering 
Armering är tillverkat av varmvalsat stål och används tillsammans med betong för att öka 
betongkonstruktionens hållfasthet. Betong har dålig motståndskraft vid drag, därför ökas den 
med hjälp av armeringen. Armeringen utgör en seghet hos betongen och har som syfte att 
motverka sprickor samt att ta upp drag- och skjuvpåkänningar. Desto renare armeringen är när 
den läggs ut desto bättre kommer vidhäftningen vara till betongen (Handbok armering i 
grunden). 
 
Asfalt 
Idag är asfalt ett väldigt vanligt förekommande material i diverse sorter. Asfalt är billigt i 
förhållande till andra material och kännedomen om det är god (Nilsson, 2014). 
 
Asfalt är en massa som utgörs av krossat stenmaterial, bitumen och tillsatser i varierande 
mängd och får på sätt olika egenskaper och blir lämpade för olika uppgifter. Bitumen som är 
asfaltens bindemedel utvinns av råolja genom raffinering. Vid tillverkning och utläggning är 
asfalt en mjuk klibbig massa. När materialet svalnar så stelnar det till en hård beläggning 
(Nilsson, 2014). 
 
Asfaltens egenskaper varierar beroende på vilken klimatzon den ska användas i.  
Mjuk asfalt används vid kalla förhållanden eftersom den har en tendens att bli för mjuk i 
varma klimat. Den mjuka asfalten följer även markens rörelser bättre. Hård asfalt används i 
varma klimat för att materialet inte skall bli för sprött och spricka samt inte få förstora 
plastiska deformationer. Exempel på olika är asfaltsorter är ABS (asfaltbetong stenrik, 
slitstark beläggning) och ABT (asfaltbetong tät, tät beläggning) och dessa två sorterna är 
vanligt förekommande i dag (Nilsson, 2014). 
 

 
Figur 3.1 Asfalt 
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Ballast 
Ballast är en krossprodukt från hårt berg och har ett brett användningsområde inom 
byggbranschen. Produkten används bland annat vid spårvägsbyggande med syfte att vara 
dränerande, bärkraftigt, lastfördelande och stabiliserande. Ballast ingår även som en 
komponent i betong och asfalt (SGU). 
 

 
Figur 3.2 Ballast 

 
Befästning 
En befästning har som uppgift att föra över laster vertikala som horisontala till slipersen. För 
att rätt avstånd mellan rälerna ska hållas så måste rälerna sitta ordentligt fast. Befästningen har 
då som uppgift att hålla rätt avstånd mellan rälerna och se till att de är ordentligt förankrade i 
sliprarna (Corshammar, 2006). 
 
Betong 
Betong är ett väldigt användbart material och kan användas vid väldigt många olika ändamål 
(Svensk betong, a). Betong används exempelvis till slitlager och bärlager vid 
spårvägskonstruktioner (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004). 
 
Betong är ett kemiskt bundet material med bra tryckhållfasthet och slitförmåga men med 
sämre draghållfasthet. Ingående komponenter är cement, grus, tillsatser och vatten som 
blandas till en mjuk massa. Armeringsjärnen används för att öka draghållfastheten eftersom 
den är bristfällig hos betong ((Svensk betong, a) och (Svensk betong, b)). 
 
Beroende på vart betongen återfinns i banöverbyggnaden har den olika uppgift, men är alltid 
väldigt viktig oavsett placering. Om betongen exempelvis används som slitlager är dess 
huvudsyfte att vara slitstarkt och stöttåligt. Om den istället används som bärlager är 
huvuduppgiften att bära upp konstruktionen och ta upp vertikala och horisontala krafter 
(Svensk betong, b).  

 
Figur 3.3 Betong   
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Edilon Corkelast 
Edilon Corkelast är ett material som används vid byggnation av edilonspår. Materialet består 
av polymerer och kork som blandas samman till en svart massa. Tillverkning av denna 
produkt sker på plats vid intill spårkonstruktionen. Massan är från en början trögflytande men 
stelnar så småningom. Syftet med materialet är att hålla rälsen på plats, men även att fungera 
som ett vibrationsreducerande medel. Massan håller i mer än 30 år vilket är längre än 
livstiden på rälsen. Corkelasten byts därför oftast ut då spåret blivit för nedslitet eller om 
spåret måste justeras. Själva massan är relativt dyr men LCC-kostnaderna minimeras med 
Edilonspår eftersom det knappast kräver något underhåll (Sedra). 
 

 
Figur 3.4 Gaturäl omgiven av corkelast (Faegh, 2014) 

 
Dräneringsbrunn 
En dräneringsbrunn är en liten stållåda som är placerad längs spåret. I spårets flänsränna är 
hål upptagna och kopplade till brunnarna vars syfte är att avleda dagvatten från flänsrännan. 
Dräneringsbrunnarna är i sin tur anslutna till dagvattenledningar som är anlagda i marken 
under spårkonstruktionen för att transportera bort vattnet från anläggningen (Adelpour, 2000). 
 

 
Figur 3.5 Dräneringsbrunn samt hål i fläns för avvattning av räl 
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Dräneringsrör i makadam 
Dräneringsrör utförs oftast i plast försett med små hål så att vatten kan rinna in i det och 
avledas från konstruktionen.  Rören läggs i ett kapillärbrytande material, exempelvis 
makadam med lutning för att kunna avleda vattnet genom självfall. Vatten rinner den vägen 
som är lättast och det är en fördel om makadamen är tvättad för att avleda vattnet fortare och 
för att undvika att röret inte täpps till av exempelvis smågrus och sand (Pawlak, 2013). 
 
Syftet med dräneringsrör är att de ska avleda vatten från konstruktionen och förhindra att 
skador uppkommer på grund av bland annat dagvatten och grundvatten (Pawlak, 2013). 
 
Gjutasfalt 
Denna produkt är en svart flytande massa som tillverkas av välsorterat stenmaterial, bitumen 
samt eventuella tillsatser och polymerer. Detta blandas samman i ett stort kärl, runt 200 grader 
varmt och fraktas därefter till kund. Gjutasfalten framställs i väldigt många sorter med 
egenskaper som slitstarkt, bullerdämpande och åldersbeständigt, men även med bra 
vidhäftningsförmåga ((Edwards, 2012) och (gafs.nu, 2014)).  
 
Gjutasfaltens främsta syfte i spårkonstruktioner är att hålla de utplacerade rälerna på rätt 
position, så att spårläget inte ändras (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004).  
 

 
Figur 3.6 Gjutasfalt under gaturäl (Adelpour, 2000) 

 
Minuslåda 
En minuslåda är en stållåda placerad i marken intill rälerna innehållande kablar fastsatta i 
rälernas respektive fot. De fastsatta kablarna i rälerna dras till kopplingspunkter och därefter 
ner i jord för att avleda farlig ström. Lådans syfte är att förhindra att människor och djur får 
ström i sig via räler eller närliggande strömförande föremål vid nedriven kontaktledning 
(Adelpour, 2000). 
 

 
Figur 3.7 Minuslåda i anslutning till gaturäl 
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Räler 
Räl är den komponent i banöverbyggnaden som spårbundna fordon färdas på. Den är 
tillverkad av stål och utförs i flera modeller, bland annat vignolräls och gaturäls. Syftet med 
rälerna är att de ska ta upp de krafter som spårvägsfordonen utgör och föra dessa krafter 
vidare ner till underliggande komponenter. De har även som syfte att fungera som en farbana 
för spårbundna fordon (Järnvägsskolan). 
 
Vignolrälen används vid byggnation av egen banvall och fästs på slipers med befästningar för 
att hålla ett konstant avstånd mellan rälerna. Vignolrälsprofilens delar benämns som fot, liv 
och huvud (Järnvägsskolan). 
 
Vid anläggning av gatuspår används gaturäler som grävs ned i marken och hålls stadgade med 
spårstag och gjutasfalt eller betong. Gaturälsprofilen är lik vignolrälen med fot, liv och huvud. 
Huvudet består av en farkant, farbana och fläns. Flänsen har som syfte att skapa en ränna där 
spårvagnens hjulfläns färdas i och styr på så sätt fordonet ((Järnvägsskolan) och (Boberg, 
2006)). 

   
Figur 3.8 Gaturäl    Figur 3.9 Vignolräl 

 
Sliper 
Slipers utförs vanligtvis i ett helt stycke av trä eller betong med en snarlik rektangulär 
utformning. Måtten är lite olika beroende på vilket material den utförs i. En slipers huvudsyfte 
är att ta emot laster från rälens fot och föra dem vidare ned till ballasten samt att hålla de båda 
rälsskenorna ifrån varandra med samma avstånd (Järnvägsskolan). Slipern fungerar även som 
stabiliserande för rälerna och placeras vinkelrätt mot rälsen  (Corshammar, 2006). 
 
I Sverige tillverkas träslipers främst av furu. Tillverkning av bok och ek förekommer men i 
mindre utsträckning. Sliprar tillverkade av bok har en längre livslängd, drygt 35 år medan 
furu endast har 25 år. Måtten som träslipers tillverkas i varierar beroende på vart slipersen 
placeras och vilket ändamålet är (Järnvägsskolan). En normalsliper i spår är 155x240x2600 
mm och i växel 155x240x(2300, 2600, 2750-6500, 7100 och 8100) mm (Trafikkontoret 
Göteborg, 1998).  En sliper i spårvägsspår väger ungefär 60 kg (Materialservice Trafikverket). 
 
Träslipers impregneras med kreosot för att motverka risken att bli utsatt för svamp och röta  
(Järnvägsskolan). Kreosot är inte hälsosamt för varken människa eller miljö eftersom det är 
cancerframkallande (Infranord AB, b). Träslipers används främst i dag i spårväxlar där ett mer 
elastiskt material krävs på grund av uppkommande vibrationer. Elasticiteten i träet gör att 
slipern inte spricker  (Lindahl, 2014). 
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Betongslipers tillverkas av betong med förspänd armering och är en styv komponent 
(Trafikkontoret Göteborg, 1998). Standardmått för en betongsliper i spår är 233x300x2500 
mm och väger runt 250-300 kg (Materialservice Trafikverket). Livslängden hos betongslipers 
vet man i dagsläget inte, men uppskattas vara 40-50 år  (Vinnova, 2013).  Betongslipers är allt 
vanligare vid nybyggnation av spårväg på egen banvall (Infranord AB, b). 
 
Slipersbefästning 
Denna komponent utgörs av flera delar, befästningsanordning, isolator och mellanlägg eller 
underläggsplatta beroende på sliperns material. Befästningsanordningen har som syfte att 
hålla ihop slipern med rälen under dynamisk och statisk påverkan, men även att föra över 
uppkommen kraft i spåret till slipern (Corshammar, 2006). 
 
Mellanlägg och underläggsplatta är en cirka 5-10 mm tjock platta som placeras mellan sliper 
och räl. Mellanlägg används vid betongslipers och utförs i gummi. Dess syfte är att verka som 
en fjädrande del så att slipersen inte spricker på grund av sin höga styvhet och att ta bort 
buller då spårvagnen passerar. Att även minska impulslaster och vibrationer tillhör dess 
uppgift. Vid träslipers används underläggsplattor tillverkade av stål istället för att minska 
kontakttrycket som uppstår mellan sliper och räl. Träslipers har större elasticitet och bättre 
förmåga att dämpa buller och klarar det utan något mellanlägg. Mellanlägg och 
underläggsplattor förekommer även i materialen kork och plast. En isolator är en komponent 
vars uppgift är att motverka kortslutning av spårledningen på grund av krypströmmar och fukt 
mellan rälerna (Corshammar, 2006). 
 
Spårstag 
Ett spårstag är ett platt metalljärn som monteras mellan två räler. Spårstagen fästs i rälsliven 
och installeras för att säkerställa att avståndet är det rätta mellan rälerna. Dessa järn placeras 
ut med jämna avstånd och återfinns i gatuspårskonstruktioner (Hedström, Spårvägens 
infrastruktur, 2004). 
 

 
Figur 3.10 Spårstag mellan gaturäler (Faegh, 2014) 
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Styrofoamplattor 
Dessa plattor är en slags isolering som placeras på båda sidor om rälens liv (Adelpour, 2000). 
Dess syfte är att isolera rälsen och förhindra att rälslivet kommer i kontakt med 
runtomliggande material (Faegh, 2014). 
 

 
Figur 3.11 Gaturäl med styrofoamplattor 

 
TOK-band 
Ett TOK-band utgörs av gummiliknande material med elastiska egenskaper och kan i princip 
jämföras med en tätningslist. Materialets vidhäftningsförmåga är god och dess elastiska 
egenskap kan eventuellt förhindra skador på slitlager och räl vid eventuell rörelse av räl eller 
slitlager (Adelpour, 2000). 
 

         
Figur 3.12 Gaturäl med TOK-band sett ovanifrån    Figur 3.13 Gaturäl med TOK-band sett från sidan 
 
 

3.2 Befästningsteknik 
Spårvagnar färdas på två räler. Hos gatuspårskonstruktioner behöver gaturälerna vara 
ordentligt nedgrävda och fästa i marken så att dem inte flyttar på sig som i värsta fall kan leda 
till urspårning. När det gäller egen banvall är vignolräls befästa i slipers. Dessa delar ingår i 
banöverbyggnaden som skall fungera som en farbana för spårvagnarna (Järnvägsskolan). 
 
Spåröverbyggnaden skall ha bra hållfasthet och vara tålig mot alla krafter som den utsätts för, 
allt ifrån horisontella krafter till vertikala krafter. De vertikala krafterna utgörs av axellaster 
och hjullaster, dessa kan både verka dynamiskt och statiskt. De dynamiska krafterna 
uppkommer då spårvagnen är i rörelse och hjulen slår mot rälsens övre del. De statiska 
lasterna innebär en last som är konstant. Båda dessa bidrar till spänningar i rälsen. 
Spåröverbyggnaden utsätts även för sidokrafter som uppkommer på raksträcka när tåget 
trycks fram och tillbaka i sidled, och kallas för föreningskrafter. Längsgående krafter bildas 
av ett bromsande och accelererande fordon samt av temperaturskillnader (Järnvägsskolan). 
  

15 
 



3.2.1 Gatuspår på grundläggning av betong med ingjutna ribbenplattor 
Denna typ av konstruktion används framförallt vid byggnation av snäva kurvor (Adelpour, 
2000). En snäv kurva definieras med en radie mindre än 150 m  (Lindmark, 2014). 
Betongdäck och spår är isolerade för att reducera stomljud från passerande spårvagnar 
(Adelpour, 2000). 
 
Hålrum med formen av en cylinder och tillverkade av plast fästs med 1 meters 
centrumavstånd på ett förstärkningslager av krossmaterial av varierande tjocklek. Cylindrarna 
är 300 mm djupa, har en diameter på 600 mm och kanter försedda med en gummiring. Runt 
hålrummen gjuts ett 250 mm tjockt bärlager av betong. Rälerna justeras i höjd- och sidled 
med hjälp av träklossar i olika tjocklekar för att fås i rätt position, så de överensstämmer med 
ritningen. Rälerna svetsas ihop efter justering med spårstag för att säkra spårvidden. Spårstag 
monteras vid rakspår och kurvradier större än 300 m med ett centrumavstånd av 2000 mm. 
Vid kurvradier mindre än 300 m är centrumavståndet istället 1500 mm. En underläggsplatta 
eller så kallad ribbenplatta monteras fast under foten på rälen så att bygeln på plattan pekar 
nedåt i plastformen. Hålrummet armeras och fylls med betong (Adelpour, 2000). 
 
Mellanrummet som bildats mellan rälsfoten och underbyggnaden binds samman med ett lager 
gjutasfalt. Livet på rälsen omges av styrofoamplattor och på rälshuvudets båda sidor fästs 
TOK-band. Ett 95 mm tjockt bärlager av Asfaltsgrus (AG) läggs ut och omger 
styrofoamplattorna. Till sist läggs ett slitlager av asfalt (oftast 25 mm) eller betong ut. TOK-
bandet kommer i kontakt med slitlagret och dessa två komponenter fästs ihop (Adelpour, 
2000). 
 
Med jämna avstånd monteras dräneringsbrunnar i anslutning till flänsrännan. Hål görs även i 
flänsrännan på samma ställen som dräneringsbrunnarna har monterats. Minuslådor fästs längs 
hela spåret med regelbundna avstånd (Adelpour, 2000). 
 
 

 
Figur 3.14 Tvärsektion över Gatuspår på grundläggning av betong med ingjutna ribbenplattor 
(Adelpour, 2000) 
  

16 
 



3.2.2 Gatuspår grundlagt på asfalt med slitlager av asfalt eller fiberbetong 
På en underbyggnad av bergkross som förstärkningslager och AG som bärlager läggs rälerna 
ut. Dessa justeras så att dem stämmer överens med ritningarna (Adelpour, 2000). Eftersom ett 
spår utgörs av två parallella räler måste även avståndet vara det rätta mellan dem. För spårväg 
är standardspårvidden 1435 mm. Detta fås genom att spårstag installeras med jämna 
mellanrum mellan rälerna. Vid rakspår och kurvradier större än 300 m är centrumavståndet 
2000 mm. Vid kurvradier mindre än 300 m är centrumavståndet istället 1500 mm (Faegh, 
2014). För att rälerna ska hållas på rätt plats gjuts rälsfoten fast i ett lager av gjutasfalt som 
sträcker sig till ovansida rälsfot. På rälernas liv fästs så kallade styrofoamplattor för att skydda 
rälen. Ett bärlager av makadam läggs ut runtom rälerna och i varierande tjocklek, 80-120 mm 
beroende på gjutasfaltens tjocklek (Adelpour, 2000). 
 
Ytterligare ett bärlager AG läggs ut mellan rälerna som omsluter spårstagen. På rälshuvud och 
fläns fästs TOK-band och högst upp i konstruktionen placeras ett slitlager ut. I denna typ av 
spårkonstruktion kan slitlagret utgöras av fiberbetong eller asfalt, beroende på vad syftet med 
gatan är. Med jämna mellanrum monteras dräneringsbrunnar i anslutning till flänsrännan. Det 
görs även hål i flänsrännan på samma ställen som dräneringsbrunnarna har monterats. Även 
minuslådor fästs längs hela spåret med regelbundna avstånd (Adelpour, 2000). 
 

Figur 3.15 Tvärsektion över Gatuspår grundlagt på asfalt med slitlager 
 
 

3.2.3 Gatuspår grundlagt på betong med slitlager av fiberbetong eller asfalt 
Gaturäls, bärlager av betong, grusballast samt slitlager av fiberbetong eller asfalt utgör till 
största del denna konstruktion. På ett kraftigare lager av betong placeras rälerna vilka hålls 
kvar på rätt plats med hjälp av ett skikt gjutasfalt. Gjutasfalten är belägen mellan betongens 
översida och rälernas underkant (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004). Med jämna 
mellanrum installeras spårstag mellan rälerna för att garantera rätt avstånd mellan dem. 2000 
mm är centrumavståndet mellan spårstagen vid rakspår och kurvradier större än 300 m. 1500 
mm är avståndet mellan spårstagen vid kurvradier mindre än 300 m. På båda sidor om 
rälernas liv placeras styrofoamplattor ut för att skydda rälen (Faegh, 2014). Ett lager av 
grusballast läggs på betongen och på detta placeras ett slitlager av antingen fiberbetong eller 
asfalt. På gaturälshuvudets båda sidor fästs TOK-band vilket skiljer rälsen från slitlagret, men 
skapar även bra kontaktyta mellan räl och slitlager (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 
2004).  
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På regelbundna avstånd monteras dräneringsbrunnar i anslutning till flänsrännan. Det görs 
också hål i flänsrännan på samma ställen som dräneringsbrunnarna har monterats. Även 
minuslådor fästs längs hela spåret med regelbundna avstånd (Adelpour, 2000). 
 

3.2.4 Vignolräls på betongslipers i makadam 
Denna överbyggnadstyp är den vanligaste typen när det gäller konstruktionen egen banvall. 
Konstruktionen utsätts i normala fall bara av laster från spårvagnar och andra spårfordon som 
arbetar med spåret. Konstruktionen skiljer sig en del från dem som används vid blandtrafik. 
Istället för gaturäls som omsluts av material, används vignolräls fastsatt på slipers med 
befästningar (Adelpour, 2000). 
 
Konstruktionens överbyggnad placeras på underbyggnaden. Det understa lagret i 
överbyggnaden utgörs vanligtvis av 500 mm spårballast som har en storlek upp till 40 mm. 
Huvudsyftena hos ballasten är att verka som dränerande material av vatten som 
konstruktionen utsätts för och för att hålla fast sliprarna (Adelpour, 2000). 
 
Rektangulära betongsliprar med dimensionen 230x300x2500 mm läggs ut i ballasten med ett 
centrumavstånd på 800 mm vid rakspår och kurvradier större än 300 m. Vid kurvradier 
mindre än 300 m är avståndet istället 650 mm mellan sliprarna. Sliperns syfte är att ta upp 
laster som kommer från rälerna och föra dem vidare ner i konstruktionen till ballasten, fästa 
rälerna i samt säkra spårvidden mellan dem. Sliprarna är vinkelrätt placerade mot rälerna och 
nästan helt nedgrävda i ballasten för att få en så säker och effektiv konstruktion som möjligt. 
Mellan sliperns överkant och rälens underkant är ett mellanlägg placerat, vanligtvis utfört i 
gummi. För att rälerna ska ligga på sin plats, fungera som farbana och inte orsaka skador, 
fästs varje räl med två stycken utvalda befästningar exempelvis Pandrol e-clips eller Vossloh i 
varje slipers. Innan konstruktionen är helt klar stoppas och spårriktas sliprarna så att räler och 
sliprar hamnar i rätt position (Adelpour, 2000). 
 
De farliga ledningarna som tågen drivs av kan rivas ned av misstag och hamna på spåret 
vilket kan leda till strömförande föremål i marknivå. Genom att spår och närliggande 
strömförande föremål jordas, motverkas detta problem. Detta görs för att förhindra att djur 
och människor skadas. På rälernas liv installeras strömavledande kablar som leds ner i jord 
och avleder strömmen (Adelpour, 2000). 
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3.2.5 Edilonspår 
Edilonspår är en typ av betongspår som är uppbyggt av betong i två skikt. Betongskikten är 
vanligtvis 250 respektive 205 mm tjocka. Det grövre lagret som utgör det undre är armerat 
och placeras på ett cirka 300 mm tjockt lager av bergkross. På det undre lagret av betong 
placeras två parallella rader av formblock. Det övre lagret kan vara både armerat och oarmerat 
och gjuts genom att betong hälls runt formblocken och inom placerade formar. Ursparingarna 
görs vanligtvis med dimensionen 210 mm hög (± 3mm) x 220 mm bred (± 5mm). När 
betongen härdat tas formarna bort och i dessa ursparingar fästs rälerna med ett avstånd på 
1435 mm från varandra (Adelpour, 2000). 
 
På botten av ursparningen placeras en elastisk Edilonremsa med vidhäftande botten. Ovanför 
den läggs ett förtillverkat Edilonplastunderlägg. När dessa två komponenter lagts ut placeras 
gaturälen på dem tillsammans med förtillverkade plastprofiler på vardera sidan om livet. 
Plastprofilerna har som syfte att minska utrymmet i ursparningen för att spara på Edilon 
Corkelast eftersom det är väldigt dyrt. Det går även att placera ledningar i dessa ursparningar. 
När alla komponenter ligger på plats spårriktas rälerna. En massa av Edilon Corkelast blandas 
på plats och hälls i formen för att säkra att rälen håller sig i rätt position. Massan är buller- 
och vibrationsreducerande. Till sist väljs ett 35 mm tjockt slitlager av asfalt eller fiberbetong 
((Adelpour, 2000) och (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004)). 
 
Ursparningar görs även för minuslådor och dräneringsbrunnar i betongen i anslutning till 
flänsrännan. Dräneringsbrunnar och minuslådor monteras i ursparningarna. För att avleda 
dagvatten från flänsrännan har förtillverkade hål gjorts i botten av flänsrännan på samma 
ställen som dräneringsbrunnarna har monterats. På regelbundna avstånd placeras även 
minuslådor ut för att motverka skador (Adelpour, 2000). 
 
 

Figur 3.16 Tvärsektion över Edilonspår (Adelpour, 2000)  
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3.3 Drift och underhåll 

3.3.1 Vad är drift och underhåll? 
Drift är en process som utförs dagligen. Det kan exempelvis vara smörjning av räler eller 
utbyten av komponenter som är planerade. Detta görs för att nedbrytningen av materialet ska 
ske så långsamt som möjligt (Jacobsson, 2014). 
 
Underhåll genomförs mer sällan än drift, men detta görs för att livslängden ska öka. När 
materialet är på väg att gå till brott så utförs underhåll för att återskapa de ursprungliga 
egenskaperna hos materialet. Som exempel kan det vara små sprickor i en räl och dessa slipas 
ner för att sprickorna inte ska växa. Om sprickorna blir för stora ökar risken att rälsen helt 
måste bytas ut och detta är mycket mer omfattande än att bara slipa mindre skador 
(Jacobsson, 2014). 
 
Underhåll kan kategoriseras under två huvudgrupper, avhjälpande underhåll och 
förebyggande underhåll. De två huvudgrupperna delas i sin tur in i mindre grupper 
(Giertz, 2014).  
 
 

 
Figur 3.17 Illustration över vad underhåll delas in i för grupper (Giertz, 2014) 
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3.3.1.1 Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll definieras som det underhåll som görs vid förutbestämda tillfällen 
och är ungefär detsamma som drift. Underhållen kan då utföras under de tillfällen då 
anläggningen inte behövs i så stor utsträckning, som på nätter och helger. Stoppen behöver 
oftast inte pågå särskilt länge. Syftet med förebyggande underhåll är att fel inte ska uppstå 
utan förvarning (Giertz, 2014). 
 
En indelning görs på den här huvudgruppen till indirekt- och direkt underhåll. Direkt omfattar 
Tillståndskontroller och tester medan Indirekta är när det utförs smörjning och slipning m.m. 
Tillståndskontrollerna kan göras Subjektivt som innebär att bland annat lukta, känna och titta, 
och Objektivt som innebär mätning. Om kontrollen är okej så behövs ingen åtgärd göras. Är 
det inte okej så behöver det åtgärdas men det är då inget akut fel (Giertz, 2014). 
 

3.3.1.2 Avhjälpande underhåll 
Ett fel som uppstår oförutsagt exempelvis som en kollaps eller liknande kan sättas under 
avhjälpande underhåll. Kostnaderna för avhjälpande underhåll brukar ofta bli väldigt höga 
eftersom det är viktigt att felet åtgärdas så snabbt som möjligt. Men reparationer kan också 
planeras in vid ett senare tillfälle, till exempel spårkurvor som måste bytas ut (Giertz, 2014). 
 
Avhjälpande underhåll delas in i två grupper, akut och senarelagd. Akuta fel är sådana som 
kollaps, oförutsedda fel, störningar, okontrollerade förlopp och låg kapacitet. Senarelagda fel 
är sådana som inte behöver åtgärdas med en gång eftersom det inte är ett akut fel  
(Giertz, 2014). 
 

3.3.2 Varför behövs drift och underhåll? 
Underhåll av spårvägen är en viktig del under dess livslängd eftersom den ska vara 
funktionsduglig under lång tid. För att trafiken ska rulla så felfritt och effektivt som möjligt 
samt att hög säkerhet ska kunna uppnås krävs det att spårvägarna tas om hand. Spårvägen är 
till för att tjäna spårvagnar som transporterar människor till olika platser. Sköts inte 
underhållet leder det till att spårvägen bryts ned i snabbare takt och stora komplikationer 
uppstår med höga kostnader som följd. Vid störningar i trafiken och inga alternativa vägar 
finns för spårvagnarna leder detta till förseningar och i vissa fall blir det nödvändigt att ta in 
andra transportmedel som exempelvis bussar (Corshammar, 2006). 
 
De som använder spårtrafiken, det vill säga kunder och samhälle, har även en önskan om god 
komfort och att det ska vara lätt att ta sig runt med transportmedlet (Sundquist, 1999).  
För att spårtrafiken ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att underhållet av banorna 
sköts om och inspekteras regelbundet. Underhållet för olika befästningsmetoder utförs relativt 
likartat. Det som skiljer är underhållet mellan gaturäls och vignolräls (Jacobsson, 2014). 
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3.4 Redovisning av drift- och underhållsåtgärder vid spårväg 
Byte av befästningar 
Befästningar måste ses efter så att dessa inte är utsatta för rostangrepp. Om så är fallet så utför 
dem inte sin uppgift korrekt och kan orsaka skador (Jacobsson, 2014). 
 
Byte av slitlager  
På grund av påfrestningar från väder, vind och tunga fordon så bryts slitlagret ner i 
konstruktionen. I sprickor som bildats tränger vatten ned som sedan expanderar och bryter ner 
konstruktionen vid temperaturer under 0 grader. Expansionen leder till större sprickor som 
sänker konstruktionens hållfasthet. Sprickor kan även vara farligt för fotgängare och cyklister 
som kan råka illa ut (Nilsson, 2014).   
 
Asfalt - slitlager fräses bort och ny läggs ut och packas till. 
Betong - slitlager tas bort och ny läggs ut. 
 
Justering av räls 
Rälsen kan flytta sig på grund av sättningar och temperaturskillnader i marken. Om detta 
inträffar måste rälsen justeras för att hålla rätt spårläge samt hålla nere slitaget, då slitaget 
ökar när spåret inte ligger rätt. Justeringar utförs på olika sätt beroende på vilken typ av räl det 
är (Anders Lindahl). 
 
Vignolräls - en spårriktningsmaskin används för att spåret ska hamna i korrekt läge. Efter det 
stabiliseras spåret med en spårstabiliserare som är försedd med järnspett. Spetten trycks ner i 
ballasten och skakar om makadamen så att stenarna lägger sig rätt och utgör en stabil och 
hållfast konstruktion (Lindahl, 2014). 
Gaturäls - Omkringliggande material grävs upp så att rälerna kan justeras till rätt plats.  Nytt 
material fylls på så att konstruktionen blir funktionsduglig igen (Jacobsson, 2014). 
 
Påläggsvetsning 
När rälerna slits ner kan påläggsvetsning utföras för att öka livslängden på rälerna. 
Påläggssvetsning kan utföras tre gånger innan rälsen måste skrotas. Innan en andra och tredje 
påsvetsning kan göras måste all gammal svets vara helt bortnött eller slipas bort (infranord). 
Svetsen ska läggas i färdriktningen och slipas jämn så att det inte blir någon belastning från 
hjulet på svetsen. Efter att arbetet med svetsning är slutfört så ska rälen fettas in med 
smörjmedel (Göteborg Stad, Trafikkontoret, 2002). 
 
Rensning av spårränna 
Gaturäler har rännor som hjulflänsen färdas i. Rännorna kan bli fulla av grus, löv och annat 
skräp. För att hjulet ska kunna rulla fritt utan att skräp blockerar rännan så måste rännorna 
rensas. Med en skenränsarbil kan denna typ av underhåll utföras så att rännorna blir fria från 
smuts och grus (Göteborgs spårvägar, 2014).  
 
Röjning av vegetation 
På ballastspår finns en stor risk att växter ockuperar spårområdet. Med maskiner kan 
vegetationen tas bort och förekomsten av lövhalka reduceras en hel del. Genom att ta bort 
stora delar av rötterna så förhindras växterna att börja växa på nytt. Det är mer effektivt än att 
bara röja bort grenar och stammar (Infranord AB, a). 
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Slipning av räls 
Slipning av rälerna görs för att få bort ojämnheter som kan orsaka buller och vibrationer. 
Slipning görs även när sprickor uppkommit i rälsen. En anledning till att sprickor uppkommer 
är när spårvagnarna kör med hjulplattor, det vill säga att hjulet fått en platt yta. En hjulplatta 
uppkommer när spårvagnen bromsar hårt och hjulet låser sig och glider fram på rälen istället. 
När hjulet sedan kommer i rörelse igen så slår hjulet mot rälen och verkar i stor grad negativt 
på rälen (Corshammar, 2006). 
 

 
Figur 3.18 Illustration på hjulplatta 

 
Smörjning av räls 
För att reducera slitaget av hjulfläns och räl samt att få bort oljud och vibrationer som orsakas 
av friktion ska kurvrälerna smörjas var 6:e arbetsdag. Smörjlådor med fett och olja används 
för att smörja rälen i kurvor. Lådorna ska bli inspekterade var tredje vecka för att se till att 
dem fungerar. När det är temperaturer som är lägre än -4 grader så behövs ingen smörjning. 
Däremot är det viktigt att öka på smörjningen under torra och varma dagar samt när det regnar 
väldigt mycket. Medlet appliceras på farkanten av rälen och på flänsen. Inget smörjmedel får 
hamna på farbanan då inget eller minskat fäste fås för hjulet (Göteborg Stad, Trafikkontoret, 
2002). Om ingen smörjning utförs kommer nedbrytning av spårvägen att ske i snabbare takt 
(Jacobsson, 2014). 
 
Snöröjning 
Mycket snö kan vara förödande för framkomligheten och orsaka stopp i trafiken. Problemet 
med snö reduceras genom att ploga vid behov.  
 
Underhållskontroll 
Det är väldigt viktigt att spåret ligger i rätt position så att inte ökat slitage uppstår. Spårläget 
mäts med en maskin och spårslitaget mäts med linjal. Kontrollen utförs en gång per år 
(Jacobsson, 2014). 
  

23 
 



3.5 Livscykelkostnad 
När en anläggning ska produceras är det viktigt att ett tänk angående livscykelkostnader 
(LCC) kommer in redan vid projekteringsstadiet. Detta kräver att det finns en kunskap om 
vilka material som väljs och att dem som arbetar med projektering har en kunskap om LCC. 
Tidigare erfarenheter visar att det är mycket billigare att göra förändringar när anläggningen 
fortfarande är under projektering, då det i princip bara är att göra justeringar i ritningarna. Om 
fel upptäcks när anläggningen står klar blir det mycket mer komplicerat att laga dessa fel. Det 
är cirka 1000 gånger dyrare med ett stopp i anläggningen när den står klar, än att fokusera på 
underhåll redan i projekteringen (Giertz, 2014). 
  
När en spårväg går sönder på flera ställen så måste den stängas ned och spårvagnar måste tas 
ur trafik. Detta medför dels stora indirekta kostnader för ersättning av alternativa 
transportmedel och annan personal som måste kallas in. Kostnader för själva renoveringen av 
spårvägen läggs även på den notan (Giertz, 2014). 
 
 

Figur 3.19 En illustration över skillnad mellan kända och okända LCC-kostnader (Giertz, 2014) 

 

 

 

LCC osäker LCC känd 
Kostnaderna kommer senare 
Överraskningar 
Kostnader skjuts till kommande generationer 

Kostnaderna kommer tidigt 
Små överraskningar 
Kostnaderna tas av brukarna 

Tabell 3.1 LCC (Giertz, 2014) 
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3.6 SWOT-analys 
En SWOT-analys är en analys som ger en översiktlig blick gällande en produkts eller företags 
nuvarande ställning på marknaden. En SWOT-analys kan inte bara utföras på ett helt företag 
eller produkt utan även på en del av ett företag eller på händelser (Larsson).  
 
Ordet SWOT står för: Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. På svenska betyder 
det styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys används till att lista dessa 
egenskaper inom valt område. Styrkor samt svagheter är sådant som kan påverkas av företaget 
medan hot och möjligheter inte är lika lätt att påverka, utan styrs mer av framtiden och vad 
den har att erbjuda (Larsson).  
 
Genom att utföra en SWOT-analys fås en bra inblick i vad som har att väntas i framtiden 
gällande det berörda området. Samtidigt ger analysen ett bra stöd när tillvägagångssätt ska 
väljas i ett senare skede (Larsson). 
 
SWOT-analys har som mål att inom berört område: 
 

• Öka styrkorna 
• Radera svagheterna 
• Ta till vara på möjligheterna 
• Minska hotbilden från konkurrenterna 

 
SWOT-analysen utgörs genom att ett valt område mäts angående sina svagheter och styrkor 
samt hot och möjligheter (Entreprenörskola, 2014). 

 

Styrkor Svagheter 
  
  
  
  

  
  
  
  

Möjligheter Hot 
  
  
  
  

  
  
  
  

Figur 3.20 Illustration av SWOT-analys 
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4 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur examensarbetet grundats och hur författarna har gått till väga för 
att uppnå de mål som ställts i början av arbetet. Beskrivning följer även hur arbetet har 
delats in. 
 

4.1 Grunden till examensarbetet  
Vid examensarbetets början var det inte den nuvarande problemställningen som var aktuell. 
En dialog hölls med Arne Grundberg, Trafikförvaltningen, SLL och en kollega till honom. 
Dem gav förslaget att skriva om nyckeltal gällande underhållskostnader för blandtrafik 
respektive egen banvall och körfält samt att göra en kostnadsjämförelse mellan dessa. Det 
visade sig att området kring detta var alldeles för komplext och näst intill ogenomförbart på 
den begränsade tid som fanns tillgänglig. Ett nytt möte hölls med SLL, då med Richard 
Jansen, konsult på Trafikförvaltningen, som kom att bli vår handledare på företaget. Ett nytt 
förslag kom upp vilket rapporten behandlar idag. Det nya förslaget kändes både mer intressant 
och mer utförligt än det tidigare förslaget. Men eftersom detta område är väldigt stort så var 
avgränsningar nödvändiga för att få ner arbetet till en rimlig nivå.  
 

4.2 Tillvägagångssätt 
Spårkonstruktionernas uppbyggnad användes för att utföra litteraturstudier gällande att 
inhämta kunskap och förståelse om hur en spårväg är uppbyggd, samt vilka byggstenar som 
den byggs upp av. Studierna kompletterades även med ett möte som hölls med Faegh 
Adelpour på Trafikförvaltningen SLL, som är specialist inom spårvägskonstruktioner. Han 
delade med sig av material i form av bilder, tvärsektioner och förklarande text. Utöver detta 
gjordes besök på Tvärbanan, en befintlig spårväg i Stockholm för att få en mer verklig bild 
och känsla över konstruktionerna. En tydlig iakttagelse gjordes på gaturälsen som var väldigt 
nedslitna i kurvorna på grund av spårvagnarna.  
 
Beträffande kostnader, drift och underhåll vid spårväg togs kontakt med en 
järnvägsunderhållsentreprenör som slutade i ett möte med dem. Under mötet ställdes frågor 
gällande drift- och underhållsmetoder av spårväg. Frågor angående kostnader för underhåll, 
rivning och reinvestering ställdes också. Dessa var dock tvungna att kompletteras och bli mer 
precisa för att kunna besvaras, vilket senare gjordes. Innan mötet hade frågor skrivs ned och 
mejlats till berörda parter så att det kunde förbereda sig och eventuellt ta med material. Under 
mötet dök även nya frågor upp som ställdes och besvarades.  
 
Möten med företagen har varit en viktig del under arbetets gång. Som förberedelse till varje 
möte har ett mötesprotokoll gjorts med frågor som var avgörande för rapporten. Mejlkontakt 
har även tagits med andra organisationer för att få kompletterade fakta om frågor som inte 
kunnat besvaras på förutbestämda möten. Norrköpings kommun, Trafikkontoret i Göteborg 
samt Ragnar Hedström vid VTI och Robin Lindmark på Ramböll AB, för att dra nytta av 
deras vetskap och erfarenhet inom spårväg. 
 

4.3 Upplägget av rapporten 
Uppdelningen har varit nödvändig för att få en bra struktur på genomförandet av rapporten. 
Då detta område är relativt okänt för författarna så har stor vikt lagts på teorin bakom 
spårvägens uppbyggnad och underhåll. 
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I rapportens början förklaras de termer som kan vara svåra att veta vad de betyder så att alla 
som läser rapporten ska kunna följa rapporten hinderslöst. Förklaringar har även gjorts på 
material som konstruktionerna innehåller samt beskrivning på hur konstruktionerna är 
uppbyggda.  
 
Olika konstruktioner har olika egenskaper, och bland dessa egenskaper finns för- och 
nackdelar. Egenskaperna har beskrivits i en SWOT-analys för att demonstrera styrkor, 
svagheter, möjligheter samt hot beträffande teknikerna. Efter beskrivning i teoridelen har allt 
detta kunnat bearbetas och författarna har dragit en rad olika slutsatser i arbetet. Det har även 
klarlagts hur viktigt det är att ta hand om en anläggning med drift och underhåll och 
demonstrationer över vikten i LCC.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer resultaten analyseras och slutsatser att dras gällande vart teknikerna 
lämpar sig och varför utifrån SWOT-analyserna, kostnaderna samt drift- och 
underhållsmetoder. 

5.1 Presentation av drift och underhåll 
Nedan presenteras de drift- och underhållsmetoder som krävs för att spårvägen skall fungera 
bra. Teknikerna har beskrivits noggrannare under kapitlet teoretisk referensram. 
 

Tabell 5.1 Drift och underhåll som gäller för typerna under 5.2.1–5.2.5 

Tabell 5.2 Drift och underhåll som gäller för typen under 5.2.6, Vignolräls på betongslipers 
 

Tabell 5.3 Drift och underhåll som gäller för 5.2.7, Edilonspår 
  

DRIFT UNDERHÅLL 

Smörjning av räler Slipning av räls 
Rensning av spårränna Påläggsvetsning 
Snöröjning Justering av räls 
 Byte av slitlager 
 Underhållskontroll 
 Byte av räler 

DRIFT UNDERHÅLL 
Smörjning av räler Slipning av räls 
Röjning av vegetation Påläggsvets 
Spolning av ballast Byte av sliprar 
Snöröjning Byte av räler 
 Byte av befästningar 
 Justering av räler 
 Underhållskontroll 

DRIFT UNDERHÅLL 
Smörjning av räler Slipning av räls 
Rensning av spårränna Påläggssvets 
Snöröjning Byte av räler 
 Byte av corkelast 
 Underhållskontroll 
 Justering av räls 
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5.2 SWOT-analys 

5.2.1 Gatuspår på grundläggning av betong med ingjutna ribbenplattor 
 

Styrkor Svagheter 
 Vibrationsreducerande* 
 Stabil konstruktion i snäva kurvor* 
 Bärkraftig konstruktion* 
 Blandtrafik är möjlig* 
 Färga slitlagret  
 Olika slitlager* 
 Bra vattenavrinningsförmåga (vid 

slitlager av asfalt)***** 
 

 Kräver noggrannhet vid 
byggnation*** 

 Besvärlig att renovera****** 
 Dyr anläggningskostnad***** 
 Lång utförande tid****** 
 Svårt att byta ut räls****** 
 Omständlig att spårrikta****** 
 

 

Möjligheter Hot 
  Osynligt material kan vara skadat 

 Trafikstörningar från övrig trafik  
 

* (Adelpour, 2000) 
** (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004) 
*** (Hedström, SWOT-analys, 2014) 
**** (Schmidt, 2014) 
***** (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004) 
****** (Robin, 2014) 
 
I stadsmiljöer förekommer det ofta dåligt med utrymme och mycket kurvor. Genom att 
placera denna stabila, bärkraftiga och vibrationsreducerande konstruktion kan högre 
hastigheter hållas på spåret i områden där snäva kurvor och bullerbegränsningar finns. Med 
dessa fördelar är det möjligt att placera spårvägar nära bostäder som framförallt är känsliga 
för buller och vibrationer. Med en bärkraftig konstruktion gör det även möjligt för andra 
fordon till exempel lastbilar att trafikera denna sträcka utan att spårvägen blir förstörd fort.  
 
Genom att kunna välja slitlager av betong och asfalt finns det möjligt att anpassa 
konstruktionen ytterligare, då trafikmiljön kan ändras. Detta gäller exempelvis om slitlagret 
består av asfalt och en korsning läggs till. Spåren kommer då att utsättas för mer överfarter 
och krafter som verkar negativt på slitlagret. Genom att byta ut asfalten mot fiberbetong fås 
en bättre konstruktion mot dessa krafter och skadorna minskas. En ökad uppmärksamhet kan 
fås hos övriga trafikanter genom att färga slitlagret i en utstickande färg för att påvisa att 
andra trafikslag förekommer, till exempel spårväg. Detta är bra ur säkerhetssynpunkt. 
 
En konstruktion som denna har många positiva egenskaper men även negativa sådana. Bland 
annat är anläggningskostnaden stor vilket kan resultera i att denna typ inte kan väljas eller att 
andra ”aktiviteter” blir lidande och inte kan utföras. Eftersom spårkonstruktionen till största 
del är gömd vid gatuspår är det svårt att veta tillståndet på underliggande material. Att inte 
kunna undersöka och kontrollera alla komponenter kan innebära otäcka och oväntade 
kostnader vid exempelvis rälsbyte. 
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5.2.2 Gatuspår grundlagt på asfalt med slitlager av asfalt 
 

Styrkor Svagheter 
 Relativt billig*** 
 Enkel konstruktion*** 
 Lätt att byta slitlager 
 Bra vattenavrinningsförmåga***** 
 Blandtrafik är möjlig***** 
 Färga slitlagret 
 Olika slitlager* 
 Bra konstruktion om det är bra byggt 

från början*** 
 

 Sättningsproblem intill räler*** 
 Sprickor uppstår lätt mellan räl och 

asfalt*** 
 Kräver mer underhåll***** 
 Bra bärlager och undergrund 

krävs*** 
 

 

Möjligheter Hot 
  Osynligt material kan vara skadat 

 Trafikstörningar från övrig trafik  
 Sättningar av räls***** 
 

* (Adelpour, 2000) 
** (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004) 
*** (Hedström, SWOT-analys, 2014) 
**** (Schmidt, 2014) 
***** (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004) 
 
Detta är en enkel konstruktion men relativ billig i investeringsskedet. I sitt grundutförande är 
konstruktionen halvdan mot att reducera buller och vibrationer. Denna typ används 
fördelaktigen där det inte ställs lika stora krav på låga buller- och vibrationsnivåer. 
 
Med ett bra bärlager och undergrund är detta en bra spårkonstruktion som passar bra på gator 
där mindre och lättare trafik förekommer. Att använda slitlager av asfalt medför bra 
vattenavrinningsförmåga men medför ofta sättningar och sprickor intill rälerna som resulterar 
i ökat underhåll. Ökat underhåll innebär inte bara ökade kostnader utan också att trafiken och 
framkomligheten kan påverkas negativt. 
 
Gatuspårskonstruktioner som denna är huvudsakligen uppbyggda under mark vilket innebär 
att det är svårt att veta tillståndet på de icke synliga materialen. Eventuella skador kan vid 
större underhållsarbeten bli synliga och resultera i oväntade och ökade kostnader. 
 
Med möjligheten att färga slitlagret i en utstickande färg kan eventuell uppmärksamhet fås 
hos berörda trafikanter. Detta är bra ur säkerhetssynpunkt för att påvisa att andra trafikslag 
förekommer också. Slitlagret kan också bytas ut till ett annat material, exempelvis fiberbetong 
för att bättre anpassas till nuvarande trafikpåverkan. 
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5.2.3 Gatuspår grundlagt på asfalt med slitlager av fiberbetong 
 

Styrkor Svagheter 
 Slitstarkt slitlager****** 
 Enkel konstruktion*** 
 Relativt billig*** 
 Blandtrafik är möjlig***** 
 Olika slitlager* 
 Färga slitlager 
 Bra konstruktion om det är bra byggt 

från början*** 
 

 Visst underhåll är svårt att utföra*** 
 Eventuella sättningar är svåra att 

justera*** 
 Bra undergrund och bärlager 

krävs*** 
 

 

Möjligheter Hot 
  Osynligt material kan vara skadat 

 Sättningar av räls***** 
 Trafikstörningar från övrig trafik  
 Problem med sprickor och dålig 

vidhäftningsförmåga mellan 
spårkonstruktionens och gatans 
slitlager*** 

 
* (Adelpour, 2000) 
** (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004) 
*** (Hedström, SWOT-analys, 2014) 
**** (Schmidt, 2014) 
***** (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004) 
****** (Heidelbergcement) 
 
Detta är en enkel konstruktion men relativ billig i investeringsskedet och har i sitt 
grundutförande en medelmåttig motverkan av att dämpa buller och vibrationer. Där kraven är 
lägre angående buller och vibrationer passar denna typ att användas. 
 
Detta är en bra spårkonstruktion om bra undergrund finns och byggs rätt från början. Med ett 
slitlager av fiberbetong fås en slitstark och tålig farbana som medför att blandtrafik är möjlig. 
Sättningar intill och runt om räler sker inte i lika stor omfattning som vid slitlager av asfalt, 
men är däremot svårare att justera då dessa uppstår. 
 
Huvudsakligen finns spårkonstruktionen under mark vilket betyder att underliggande material 
är svåra att kontrollera och bedöma tillståndet på. Vid större underhållsarbeten kan eventuella 
skador bli iakttagna och medföra oväntade och ökade kostnader. 
 
En ökad uppmärksamhet kan fås hos övriga trafikanter genom att färga slitlagret i en 
utstickande färg. Ur säkerhetssynpunkt är detta bra för att påvisa att andra trafikslag 
förekommer men inte i lika stor utsträckning. 
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5.2.4 Gatuspår grundlagt på betong med slitlager av asfalt 
 

Styrkor Svagheter 
 Stabil***** 
 Bra vattenavrinningsförmåga***** 
 Färga slitlagret 
 Materialbyte av slitlager***** 
 Relativt bra tålighet*** 

 Relativt hög 
anläggningskostnad***** 

 Noggrannhet krävs vid 
byggnation*** 

 Asfaltskador så som sprickor mellan 
räl och slitlager*** 

 Svårigheter att packa krosslagret på 
betongen***** 

 Ofta uppkommande 
sättningsproblem intill rälen*** 

 

Möjligheter Hot 
  Osynligt material kan vara skadat  

 Trafikstörningar från övrig trafik  
 

* (Adelpour, 2000) 
** (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004) 
*** (Hedström, SWOT-analys, 2014) 
**** (Schmidt, 2014) 
***** (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004) 
 
En stad eller kommun som tänker investera i spårväg kan ha ont om plats och behöver då en 
konstruktion som kan fungera som både farbana för spårvagnar, bussar och lastbilar. Eftersom 
betong är bärkraftigt så lämpar sig konstruktionen bra vid förhållanden där det krävs 
beständighet. Konstruktionen fungerar helt okej i närheten av bostäder så länge betongen 
kompletteras ordentligt med ett gummimaterial där betongen är i kontakt med räler, 
befästningar och annat material så att inte vibrationer uppstår. Gummit gör även att 
konstruktionen håller längre och inte spricker.  
 
Vid reinvesteringssituationer och rälsbyte blir detta väldigt omfattande då rälerna i stort sätt är 
fastgjutna i betongen. Rälerna kan då bli svåra att byta ut. 
 
Betongkonstruktioner är väldigt dyra så anläggningskostnaden för den blir dyr. Asfalt som 
slitlager kan väljas då förutsättningarna är sådana att vägen inte kommer att bli så mycket 
trafikerad. Med asfalt uppstår lätt sprickor och sättningar mellan räl och slitlagret och det kan 
då ge ökat underhåll i framtiden. En ökad uppmärksamhet på rådande trafikslag kan ges 
genom att färga slitlagret i någon utstickande färg och är ur säkerhetssynpunk ett bra sätt. 
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5.2.5 Gatuspår grundlagt på betong med slitlager av fiberbetong 
 

Styrkor Svagheter 
 Stabilt och bärkraftigt***** 
 Slitstarkt slitlager****** 
 Bra tålighet mot belastningar***  
 Färga slitlager 
 Materialbyte av slitlager ***** 
 

 Noggrannhet vid byggnation*** 
 Hög anläggningskostnad*** 
 Dyra smådetaljer vid byggnation*****  
 

Möjligheter Hot 
  Osynligt material kan vara skadat 

 Problem med sprickor och dålig 
vidhäftningsförmåga mellan 
spårkonstruktionens och gatans 
slitlager*** 

 Trafikstörningar från övrig trafik  
 

* (Adelpour, 2000) 
** (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004) 
*** (Hedström, SWOT-analys, 2014) 
**** (Schmidt, 2014) 
***** (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004) 
****** (Heidelbergcement) 
 
Även denna konstruktionstyp lämpar sig bra där mån om plats är begränsat och mycket trafik 
kan förekomma eftersom det finns en möjlighet till att blanda spårbunden trafik och icke 
spårbunden trafik. Till största del utgörs den av betong vilket ger en bra och stabil 
konstruktion och lämpar sig bra för tunga fordon. Även denna fungerar att använda nära 
bostäder, men arbete med bullerreducerande gummimaterial måste utföras ordentligt.  
 
Betong som slitlager gör att konstruktionen blir mer komplicerad vid utbyte av räls när detta 
blir behövligt. Där slitlagret övergår från fiberbetong till asfalt blir vidhäftningen inte speciellt 
bra och sprickor uppstår lätt. Då materialet under rälshuvudet och ner är osynligt så blir 
möjligheten att veta vad konstruktionen är i för skick svår. Materialbyte från fiberbetong till 
asfalt är möjligt om trafiken skulle minska exempel på grund av att det byggs andra 
alternativa vägar som tyngre fordon kan välja att ta. Då denna konstruktion beläggs med ett 
slitlager av asfalt eller fiberbetong finns möjligheten att öka uppmärksamheten genom att 
färga slitlagret. 
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5.2.6 Vignolräls på betongslipers i makadam 
 

Styrkor Svagheter 
 Lätt att bygga och underhålla*** 
 Bra gångegenskaper**** 
 Mindre slitage på fordonets hjul**** 
 Mindre buller & vibrationer jämfört 

med gaturäl**** 
 Säkrare framfart 
 God kännedom & erfarenhet 

finns****** 
 Effektivare trafik 
 Lätt att förnya konstruktionen 
 Inget slitlager för annan fordonstrafik 

krävs*** 
 Lätt att spårrikta*** 
 

 Begränsad framkomlighet vid 
underhåll/reparation 

 Mer markyta används*** 
 Gaturäler krävs vid korsningar med 

hjulbunden trafik*** 
 

 

Möjligheter Hot 
  Övrig trafik kan påverkas vid stopp i 

spårväg 
 Kan bli en hel del underhåll*** 
 Fel fordon kör in på spåret och 

orsakar stopp  
 

* (Adelpour, 2000) 
** (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004) 
*** (Hedström, SWOT-analys, 2014) 
**** (Schmidt, 2014) 
***** (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004) 
****** (Lindahl, 2014) 
 
Vignolräls på betongslipers även kallat ballastspår tar väldigt mycket plats då denna 
konstruktion inte kan dela utrymme med annan trafik. Eftersom vignolräls inte är användbara 
i tvära kurvor så väljs denna konstruktion till fördel på en sträcka där linjeföringen är relativt 
rak. Då kurvor hålls nere, så hålls också slitaget nere eftersom slitaget är störst i kurvor. En 
rak linjeföring har också som fördel att höga hastigheter kan hållas. Vignolräls ger mindre 
buller och vibrationer än vad gatuspår ger och gör det möjligt att anlägga spårvägen där krav 
på buller är stora.  
 
Att bygga en ny spårväg av denna typ är inte en så komplicerad process och detta är positivt 
då arbetet går snabbt vilket leder till att kostnader kan hållas nere.  Eftersom alla 
komponenteter i ballastspår är synliga går underhållet enkelt och snabbt och detta gör att 
underhållskostnaderna hålls nere. Om förutsättningarna på platsen skulle ändras så går det lätt 
att byta till en annan konstruktion som uppfyller rätt krav.  
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Vid stopp i trafiken måste ersättningsbussar tas in som måste dela plats med övrig trafik, detta 
kan leda till sämre framkomlighet och att inte tidtabellerna stämmer. Mycket kunskap och 
erfarenhet finns inom ballastspår och det gör det överkomligt att arbeta med. 
 
Fördelarna för denna konstruktion är många men en del faktorer gör att denna typ inte kan 
utföras i gatumiljö. 
 

5.2.7 Edilonspår 
 

Styrkor Svagheter 
 Buller och 

vibrationsreducerande***** 
 Liten underhållskostnad***** 
 Låg livscykelkostnad***** 
 Både låg konstruktionsvikt och låg 

höjd***** 
 Blandtrafik är möjlig***** 
 Snabbt & enkelt att installera***** 
 Flera olika byggnadssätt***** 
 Lång livslängd***** 
 Stabil*** 
 Små åtgärder vid byte av räl***** 
 Lång erfarenhet finns** 
 Färga slitlager  
 Olika slitlager* 
 Korta ner byggtiden*** 
 

 Höga anläggningskostnader***** 
 Hårda toleranskrav vid montering av 

räler***** 
 Farligt edilondam bildas vi slipning av 

räl****** 
 Vid byggnation måste allt tätas***** 
 Större volymer krävs*** 
 Dyrt underhåll när det behövs*** 
 Speciell byggteknik krävs*** 
 

Möjligheter Hot 
  Förlorad vidhäftningsförmåga mellan 

betongen och Corkelasten******* 
 Osynligt material kan vara 

skadat****** 
 Trafikstörningar från övrig trafik  
 

* (Adelpour, 2000) 
** (Hedström, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik, 2004) 
*** (Hedström, SWOT-analys, 2014) 
**** (Schmidt, 2014) 
***** (Hedström, Spårvägens infrastruktur, 2004) 
****** (Jacobsson, 2014) 
******* (Gardiner, 2014) 
 
Buller och vibrationer är ett alltid ett problem i närheten av bostäder då dessa är väldigt 
störande och jobbiga. Buller och vibrationer uppstår lätt från spårvagnar. Denna konstruktion 
minskar buller och vibrationer bra och gör det möjligt att bygga spårväg i närheten av bland 
annat bostäder där hårda krav finns på bullernivåer. 
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Höga anläggningskostnader är kännbart för denna konstruktion, men tack vare det fås även en 
liten underhållskostnad och låg livscykelkostnad. Låg underhållskostnad är alltid positivt 
eftersom trafiken blir mindre påverkad och framkomligheten minskas inte lika ofta. Detta 
innebär också att trafikanterna blir mindre irriterade och får en större tillit till kollektivtrafiken 
framförallt som bättre håller tidsschemat. 
 
Vid hantering av edilonmassa ska särskilda åtgärder vidtas för att inte skadas av bland annat 
de ångor som uppkommer under arbetet med materialet. Extra viktigt är att skydda sig mot 
dammet som uppstår vid slipning av räler då sliphuvudet kommer i kontakt med corkelasten. 
Dammet som bildas är inte alls bra att andas in.  
 
I städer blir det allt trängre och allt mindre yta som finns till förfogande. Att framföra flera 
olika slags fordon på samma typ av area innebär ett bättre utnyttjande av marken. Vid 
edilonspår är framförande av blandad trafik möjlig då dess bärighet är bra och klarar tunga 
fordon utan att skador uppkommer direkt. Blandtrafik resulterar i att mark som skulle använts 
till spårvägen kan istället användas till andra nyttiga saker. 
 
Även i denna konstruktion finns det risk för oväntade kostnader då mycket material inte är 
synligt från slitlagret. Möjlighet finns att välja slitlager vilket gör att konstruktionen 
ytterligare kan anpassas till trafiksituationen.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel visas en sammanställning av teknikernas för- och nackdelar samt kostnader vid 
byte av räl. Det diskuteras också vad författarna anser är bra och dåligt med teknikerna. 
 
 
Som nämnts tidigare i delkapitlet 1.1 bakgrund är området beträffande spårväg väldigt 
komplext och svårarbetat. Att välja spårkonstruktion är inte det lättaste då det ställs många 
olika krav på konstruktionen, både från myndigheter och oss invånare gällande exempelvis 
buller, vibrationer och tillgängliget. Alla dessa krav är svåra att uppfylla samtidigt som 
konstruktionen ska vara så billig som möjligt både på lång och kort sikt. För att uppnå ställda 
krav är det väldigt viktigt att utföra bra utredningar om den aktuella platsen så att rätt 
förutsättningar fås fram. Desto bättre underlag som fås fram, desto lättare kommer det att bli 
att fatta rätt beslut vid val av spårkonstruktion som bäst uppfyller de ställda kraven med 
beaktande av priset. Vikten av att välja rätt konstruktion från början är stor då framförallt 
kostnaderna kan påverkas positivt och göras så små som möjligt. Att välja rätt sparar inte bara 
pengar utan även underhåll och störningar förekommer inte i lika stor grad. Med ett bra 
beslutsunderlag kommer det gå snabbare att fatta rätt beslut och resurser kommer att kunna 
användas mer effektivt. 
 
Vi anser att en av de största fördelarna med ”Edilonspår” och ”Gatuspår med ingjutna 
ribbenplattor” är att de är buller- och vibrationsreducerande. Därför tycker vi att dessa två 
konstruktioner bör användas då spårvägar passerar bland annat bostäder så att de boende inte 
påverkas av oljud i för stor utsträckning. Tyvärr är dessa konstruktioner mycket dyra att 
anlägga vilket inte alltid är så positivt då andra viktiga investeringar kanske inte blir av. 
”Gatuspår på betong” kan ge ökade bullernivåer och därför anser vi att den inte bör användas 
i områden som har hårda krav på buller- och vibrationsnivåer. Fördelen med betongspår är att 
de är slitstarka och klarar höga laster och då ser vi det som positivt att använda denna 
konstruktion där tunga fordon förekommer ofta. Att ha lite påverkan på trafiken anser vi är 
bra då skador inte uppstår i lika stor utsträckning som kan göra att framkomligheten blir 
sämre för trafikanter. Vad vi menar med sämre framkomlighet är att när det uppstår stora 
skador på anläggningen så måste skadorna repareras. När detta görs måste spårvägen stängas 
av helt eller delvis som leder till att det blir trängre på andra gator och att restiden troligtvis 
ökar. En annan konstruktion som klarar höga laster är ”gatuspår med ingjutna ribbenplattor”. 
 
Vid användning av ”Vignolräls på slipers och egen banvall” tas mycket mark i anspråk och 
detta betraktar vi både som positivt och negativt. Det positiva är att högre hastighet kan hållas 
och kortare restid kan erbjudas utan att säkerheten påverkas i lika stor grad som vid spårväg i 
blandtrafik. Positivt är också att anläggningskostnaden inte alls är lika hög som hos de andra 
konstruktionerna. Det negativa som vi ser med att mycket mark måste användas är att 
konstruktionen får ett begränsat användningsområde. 
 
Gällande ”Gatuspår grundlagt på asfalt” tycker vi att det är en bra konstruktion och värd att 
använda där bilar och lättare fordon måste kunna ta sig fram. Detta eftersom blandtrafik är 
möjligt och anläggningskostnaderna inte är allt för stora. 
 
Sammanfattningsvis tycker vi som många övriga inom detta område att en generell 
spårvägskonstruktion inte finns i dagsläget eftersom det är så mycket olika parametrar som 
spelar in i valet av konstruktion.  
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Spårtyp 
 

Fördelar Nackdelar 

Grundlagt på betong med 
ingjutna ribbenplattor 

Vibrationsreducerande 
Användbar i kurvor 
Stabil 
Blandtrafik 

Dyr byggnation 
Lång utförandetid 
Svårt att byta ut räls 
Omständlig att spårrikta 
Mindre trafiksäker 

Grundlagt på asfalt med 
slitlager av asfalt. 

Relativt billig 
Enkel att bygga 
Tar lite plats 
Blandtrafik 

Sättningar 
Sprickor 
Mycket underhåll 
Bra bärlager krävs 
Bra undergrund krävs 
Mindre trafiksäker 
Omständlig att spårrikta 

Grundlagt på asfalt med 
slitlager av fiberbetong 

Lämpar sig bra i korsningar 
Stabil 
Tar lite plats 
Blandtrafik 

Sättningar 
Kräver mycket underhåll 
Bra bärlager krävs 
Mindre trafiksäker 
Omständlig att spårrikta 

Grundlagt på betong med 
slitlager av asfalt 

Tar lite plats 
Blandtrafik 
Stabil 

Dyr i byggnation 
Svår att byta ut räls 
Mindre trafiksäker 
Omständlig att spårrikta 

Grundlagt på betong med 
slitlager av betong 

Tar lite plats 
Blandtrafik 
Stabil 
Tålig 

Svår att spårrikta 
Svår att byta ut räls 
Mindre trafiksäker 

Ballastspår med vignolräls 
på betongslipers 

Lätt att underhålla 
Lätt att spårrikta 
Trafiksäker 

Tar mycket plats 

Edilonspår Vibrationsreducerande 
Stabil 
Kräver lite underhåll 
Blandtrafik 
Relativt lätt att spårrikta 

Dyr i byggnation 
Corkelast kan lossna 
Krävs mer volym 
Mindre trafiksäker 

Figur 5.4 Samlat resultat över teknikernas för- och nackdelar 
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Beaktande de kostnader som behandlas i denna rapport har dessa inte kunnat fås fram i den 
utsträckning som vi velat. Detta på grund av att ett företag som kontaktades inte kunnat ge ut 
dessa, då det fått nej av regionsledningen. Ett annat företag som kontaktats kunde endast ge ut 
begränsade kostnader, med anledning att det är väldigt svårt att uppskatta kostnader då 
förutsättningarna varierar kraftigt. Hjälp har även fåtts av vår handledare Anders Lindahl, 
KTH som kontaktat en egen källa, men inget svar erhölls därifrån. 
 
 
 I tabell 5.5 nedan följer kostnader som tagits fram under arbetet. 

Tabell5.5 Ungefärlig kostnad per spårmeter för byte av räler (Kronberg, 2014)  

KONSTRUKTION KOSTNAD FÖR BYTE PER SPM 
Vignolräls med betongslipers 3500 
Gatuspår i asfalt 6000 
Gatuspår i betong 7000 
Edilonspår 10000 
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7 Rekommendationer 
I detta kapitel beskrivs vilka rekommendationer som finns till framtida studier. 

7.1 Förslag på framtida studier 
 

• Göra en mer grundlig studie som omfattar livscykelkostnader hos spårvägar. 
• Forska mer kring området då detta är komplext och inte finns så mycket 

bakomliggande forskning.  
• Titta på andra spårkonstruktioner som förekommer. 
• Utvärdera vilken konstruktion som passar bäst vid busshållplatser. 
• Utveckla kostnadsbilden kring underhåll och reinvestering. Beaktande denna punkt 

bör det bara fokuseras på kostnaderna och ingenting annat. Detta eftersom kostnader 
är ett komplicerat och svårt område.  
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