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Sammanfattning 

Utbyggnaden av spårvägen Linje 7 i Stockholm som ska utmynna i Spårväg City har tagit sin 

början. Vilka typer av spårvägskonstruktioner som ska användas på alla de ingående 

sträckorna är däremot inte bestämt. Grässpår är ett alternativ, men kunskapen om grässpår är 

inte stor i Stockholmsregionen på grund av att denna spårvägstyp tidigare inte projekterats i 

regionen. Denna rapport ska underlätta valet genom informationshämtning från intervjuer, 

möten, mejlkontakt, studiebesök och litteraturstudier.  

Grässpåret jämförs med gatuspår i asfalt som används i Spårväg City. Ballastspår på egen 

banvall är den enklaste spårvägskonstruktionen, och används i jämförelserna. Dock kommer 

den konstruktionen inte att användas på Spårväg City. 

De olika spårvägskonstruktionerna jämförs utifrån anläggningskostnader samt 

underhållskostnader för de olika konstruktionstyperna. En grundlig jämförelse har även gjorts 

byggtekniskt. 

Vid jämförelsen av de olika konstruktionerna så var gatuspår i asfalt den dyraste att anlägga, 

cirka 20 000kr/m. Det var mer än 3 gånger så dyrt som grässpåret med en kostnad på cirka 

6000kr/m, som i sin tur var marginellt dyrare än ballastspåret på egen banvall med en kostnad 

på cirka 3000kr/m. Även underhållskostnaden var betydligt högre för gatuspåret i asfalt. 

Gatuspåret i asfalt var nästan dubbelt så dyrt som grässpåret att underhålla. Grässpåret i sin 

tur var lite mer än dubbelt så dyrt som ballastspåret på egen banvall att underhålla. Gatuspåret 

i asfalt fick en underhållskostnad på cirka 160 000 kr/km & år, grässpåret fick en 

underhållskostnad på cirka 85 000kr/km & år, och för ballastspår på egen banvall cirka 

40 000kr/km & år.  

 

Nyckelord: Spårväg, spårvägskonstruktioner, grässpår, gatuspår, ballastspår, jämförelse, 

underhåll, underhållskostnad, anläggningskostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  



  

Abstract  

The extension of the tramway line 7 in Stockholm, which will culminate in “Spårväg City”, 

has begun. Which types of tramway constructions to use on all the included distances has not 

been decided. Grass Track is an option, but there’s a lack of knowledge of the grass track in 

Stockholm because this type of tramway has not been projected before in the region. This 

report will simplify the selection, by information extraction from interviews, meetings, e-mail 

contact, field trips and literature studies.   

The grass track will be compared with street track in asphalt which is used in “Spårväg City”. 

Ballast track on its own embankment is the simplest tramway construction, and is used in the 

comparisons. However, the design is not to be used on “Spårväg City”. The various tramway 

constructions are compared by the construction costs and the maintenance costs for the 

different construction types. A thorough comparison has also been made in the construction 

technical part.   

When comparing the different constructions, it was the street track in asphalt that was the 

most expensive to construct about 20 000kr/m. It was more than 3 times as expensive as the 

grass track with a cost of about 6000kr/m, which in turn was marginally more expensive than 

the ballast track on its own embankment with a cost of about 3000kr/m. Even the maintenance 

cost was significantly higher for street track in asphalt. The street track in asphalt was almost 

twice as expensive as the grass track to maintain. The grass track in turn was a little more than 

twice as expensive as the ballast track on its own embankment to maintain. The street track in 

asphalt had a cost of about 160 000kr/km & year, the grass track had a cost of about 

85 000kr/km & year, and the ballast track on its own embankment had a cost of about 

40 000kr/km & year. 

 

Key words: Tramway, tramway constructions, grass track, street track, ballast track, 

comparison, maintenance, maintenance cost, construction cost 
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Begrepp och förkortningar 

Ballastspår på egen banvall: 

En spårväg som liknar den traditionella järnvägen. En konstruktion av ballast, som sliprar 

placeras ut på, varpå en vignolräl fästs. På egen banvall kan endast spårbunden trafik köra.  

Gaturäl: 

En räl som används där spårvägen går i blandtrafik, dvs. där både spårgående fordon och 

fordon med gummidäck samsas om samma gatuutrymme. 

  
Grässpår: 

En spårvägskonstruktion med ett ytskikt av gräs. På denna typ av spårväg kan bara 

spårgående fordon färdas. Kan kallas för vegetation på spårväg då annan vegetation än gräs 

kan användas, som till exempel sedum. I rapporten har det kallats grässpår för att det är tänkt 

att ytskiktet ska bestå av gräs på Spårväg City.  

Skägg: 

Skägg är en nedböjning på två räl, som förstör en sorts signalfunktion. Nedböjningen sker på 

de två rälen eftersom ett litet mellanrum finns mellan dem. Spårvagnshjulen slår emot 

kanterna på rälen i mellanrummet och slipar successivt ner rälen.  

 

Sliper: 

En balk som fördelar spårvägsspårens last på underliggande ytan och håller spårvidden på 

rälen. Det är på sliprarna som rälen fästs.  

Spårhållare: 

Är ofta plattjärn som ska hålla spårvidden mellan rälen där sliprar inte finns, ofta i gatuspår i 

asfalt. 

Terrassyta: 

Ytan mellan undergrunden och underbyggnaden samt ytan mellan underbyggnaden och 

överbyggnaden.  

Underbyggnad: 

Delen av konstruktionen som läggs på undergrunden, ska fördela lasten från överbyggnaden 

och föra ner den till undergrunden. 

Undergrunden: 

Den befintliga marken som finns där man ska bygga. 

Vignolräl: 

Används ofta där spårvägen ej går i blandtrafik. 

  
Överbyggnad: 

Läggs på underbyggnaden, i den ingår sliprar, rälen, ytskiktet osv. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stockholms län växer otroligt fort, och befolkningen kommer att öka med ungefär 40 000 nya 

invånare varje år, de närmsta tio åren. Redan år 2022 beräknas folkmängden vara 2,5 miljoner 

och 3 miljoner år 2045 (Trafikförvaltningen, 2014). 

Befolkningstillväxten har sina fördelar för Stockholm, men den innebär stora påfrestningar, 

inte minst för kollektivtrafiken. Därför har en stor satsning på kollektivtrafiken tagit fart. 

Citybanan, utbyggnaden av tvärbanan och tunnelbanan samt byggandet av Spårväg City är en 

del av satsningen (Trafikförvaltningen, 2014).  

Byggandet av Spårväg City omfattar en sträcka mellan Djurgårdsbron och Ropsten samt en 

sträcka mellan Hamngatan och T-centralen. Den nya sträckan ska sammanbinda Lidingö med 

Stockholm city och ska sträcka sig genom Norra Djurgårdsstaden. Huvudsyftet med projektet 

är att tillgodose Norra Djurgårdsstaden med en effektiv och miljövänlig kollektivtrafik 

(Trafikförvaltningen, 2014).  

Det är Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting som har uppdraget och både 

Stockholms stad och Lidingö stad berörs av det. Programmet heter Spårväg City och 

projekteringen sker i samarbete med konsulter från olika företag (Trafikförvaltningen, 2014). 

  

En del av de nyprojekterade sträckorna ska bestå av ”Grässpår”. En spårvägskonstruktion med 

en yta av gräs. Grässpår vill man bygga av främst estetiska, men även akustiska skäl. Det blir 

även ett sätt att ta hand om dagvattnet (Hjelm, 2014). 

Kunskapen inom området för grässpår är begränsad i Stockholmsområdet då det i modern tid 

inte projekterats i regionen. Hur mycket det kommer att kosta, hur konstruktionen fungerar, 

hur man ska underhålla spåret och vilken kostnad underhållet kommer att få är inte helt klart 

(Hjelm, 2014). 

Kunskapen inom gatuspår i asfalt och ballastspår på egen banvall är betydligt större i 

jämförelse. Där är informationen redan känd eftersom de typerna har använts under en längre 

period i Stockholm och information finns relativt lättillgängligt (Hjelm, 2014).  

 

1.2 Mål och syfte 

Detta examensarbete ska ta fram information om hur grässpår fungerar, hur mycket det kostar, 

hur det ska underhållas samt vad det kostar att underhålla det. Arbetet ska även ta fram 

information om hur gatuspår med ytskikt av asfalt fungerar samt information om ballastspår 

på egen banvall. Därefter ska grässpår jämföras med gatuspår i asfalt. Fastän ballastspår på 

egen banvall inte ska användas på Spårväg City så ska även den ingå i jämförelsen.  
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Målet med arbetet är att ta fram underlag till Trafikförvaltningen om grässpår i jämförelse 

med gatuspår i asfalt och ballastspår på egen banvall. Underlaget tas fram för att undersöka 

hur kostnaderna, funktionen och underhållet skiljer sig åt i de olika konstruktionerna.   

1.3 Avgränsningar 

 Eftersom det finns flera olika typer av grässpår och gatuspår i asfalt så har det valts en typ av 

gatuspår i asfalt och en typ av grässpår att ha med i jämförelsen. De två valda 

spårvägskonstruktionerna är projekterade systemhandlingar för Spårväg City.  

I de ekonomiska jämförelserna för de tekniska delarna valdes det att endast beräkna kostnader 

för material och arbete en meter under rälens överkant, exklusive schakt- och förarbeten. 

Eftersom schakt och annat förarbete kan skilja så mycket i pris och är inte lika beroende av 

vilken spårvägstyp som ska byggas. Denna avgränsning gjordes för att göra de olika 

spårvägstyperna jämförbara. 

Spårslipning och snöröjning av spårvägar kan skilja väldigt mycket kostnadsmässigt beroende 

på hur stora ojämnheter som finns eller hur mycket det har snöat. Dessa kostnader har därför 

inte tagits med i jämförelsen.  

1.4 Metod  

Historian om spårvägar ska hämtats genom litteraturstudier i samband med besök på 

Stadsbiblioteket i Stockholm. Informationen om grässpår och referensspåret ballastspår på 

egen banvall ska till största del hämtats från berörda parter i Göteborg och Norrköping genom 

mejl- och telefonkontakt. Kompletterande information till grässpåret ska inhämtas av 

Trafikförvaltningen i Stockholm, men det är information från projekt som ännu inte nått 

produktionsskedet.  

Från Trafikförvaltningen och deras entreprenör, Skanska AB ska information om gatuspår i 

asfalt på Linje 7 inhämtats. Skanska ska även dela med sig ekonomisk information som ska 

användas vid framställning av de ekonomiska jämförelserna. Informationen från 

Trafikförvaltningen och Skanska ska inhämtats i samband med möten till största del, men en 

del information ska hämtas genom mejl – och telefonkontakt.  

Studiebesök ska också göras, för att ge en tydligare bild om det som studeras i handlingar som 

tas del av. Besök ska göras på Lindarängsvägen på Gärdet i Stockholm där provkroppar av 

olika spårvägstyper byggts samt ska studiebesök göras på en del av Spårväg City som i 

skrivande stund förarbetas på strandvägen. 

1.5 Rapportens upplägg 

Rapporten är upplagd så att läsaren ska kunna få en bekvämlig läsning och en röd tråd genom 

den så att det finns en naturlig ordning på alla de delar som ingår. Tanken är att först beskriva 

spårvägens historia, från uppkomsten till dagens byggande av spårvägar. Därefter presenteras 

olika typer av spårvägskonstruktioner som finns i Sverige idag. 

Efter historian och presentationen av spårvägstyperna så anses det att läsaren har fått en 

tillräcklig bakgrund och introduktion för att intresseras av spårvägar. Efter introduktionen 
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kommer de mer ingående tekniska beskrivningarna om grässpår och gatuspår i asfalt som 

skall jämföras samt en teknisk beskrivning av ballastspår på egen banvall som också ska vara 

en del av jämförelsen. Efter de tekniska beskrivningarna jämförs spåren ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Efter det görs beskrivningar om hur de olika spårvägarna underhålls och även där 

avslutas det med en ekonomisk jämförelse mellan de olika typerna. 

I slutet av rapporten analyseras de resultat som arbetet genererat, slutsatser dras och 

rekommendationer till fortsatta studier om spårvägskonstruktioner tas upp. 

  



 4 

2 Spårvägens historia och utveckling 

2.1 Spårvägens historia i världen 

Världens absolut första spårväg anlades mellan New York och dagens Harlem, året var 1832. 

På den tiden så drogs spårvagnarna fram med hjälp av hästar. Under sent 1800-tal 

introducerades ånga som ett sätt att driva fram färdmedlet och i början på 1900-talet så 

ersattes ånga med elektricitet (Spårvagnsstäderna). 

 

Populariteten för detta transportmedel var som störst under 1920-talet, då fanns sammanlagt 

över 3000 spårvägssystem i Amerika, Europa och Australien. I mitten på 1900-talet så 

utgjorde utvecklingen av bussar och bilar en stor konkurrens för spårvägen och den 

avvecklades i snabb takt i många av världens städer. Vid 1980-talet fanns runt 300 spårvägar 

kvar i världen. Spårvägen var inte aktuell vid planering av de moderna städernas infrastruktur 

efter mitten på 1900-talet (Spårvagnsstäderna). 

Men i slutet på 1900-talet och början på 2000-talet hände något, den snabba urbaniseringen 

började kännas av, kunskapen inom miljö- och klimatfrågor ökade och behovet av en ökad 

kapacitet i kollektivtrafiken växte sig fram. Trenden som under flera årtionden inneburit en 

nedrustning av spårvägssystemen avtog, och intresset för spårvägar ökade 

(Spårvagnsstäderna). 

2.2 Spårvägens historia i Stockholm 

Den 30e september 1875 gav överståthållaren Gustaf af Ugglas i uppdrag åt en kommitté av 

sakkunniga att uppgöra en fullständig plan för spårvägars anläggande i Stockholm. 

Stockholms nya spårvägsaktiebolag (SNS) skapades och fick den 10e juli 1876, tillstånd att 

anlägga och trafikera spårvägar (Stockholms spårvägar, 1927). 

De första spadtagen för spårvägen togs den 3e maj 1877 och redan den 10e juli samma år var 

två linjer färdiga att sättas i drift. Första linjen gick från ”Slussplan” till ”Roslagstorg” och 

den andra linjen gick från ”Slussplan” till ”Grevbron”. Runt 10 år efter den första spårvägens 

anläggande i Stockholm introducerades ångspårvagnen. Den togs i drift på Södermalm som 

hade branta backar och behövde ett system med en effektivare drivkraft för att fungera. Nu 

kunde spårvägen börja expandera till stadens södra delar. Trafiken växte sig större och i 

början av sekelskiftet togs den första eldrivna spårvagnen i drift (Stockholms spårvägar, 

1927). 

 

När spårvägsnätet var som mäktigast sträckte det sig från förorterna Skarpnäck, 

Midsommarkransen, Gröndal och Mälarhöjden i söder till dagens Bromma i västerort och 

Sundbyberg i norr. Systemet omfattade även de östra delarna av Stockholms innerstad, och 

sträckte sig ända fram till Ropsten i öst (Stockholms spårvägar, 1927). 
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  Figur 2.1 Första hästspårvagnen i Stockholm 1877 (Stockholms spårvägar, 1927) 

 

2.2.1 Spåranläggningen 

Där spåret skulle anläggas schaktades en grav, där schaktbotten fylldes med ett sandlager på 

ett par centimeter. På sandlagret placerades tvärsyllar av trä ut, och på dessa fästes de 

längsgående syllarna med vinkeljärn. På de längsgående syllarna spikades skenorna fast (Se 

figur 2.4). Utrymmet som blir tomt runt konstruktionen fylls med grus och ytan stensätts så att 

skenorna är i samma höjd som den stensatta vägen. Ibland stensattes endast cirka 17 cm runt 

varje skena, och den resterande ytan bestod av annat material (Se figur 2.2). På de mer 

trafikerade gatorna användes syllar av ek, och på de mindre trafikerade gatorna användes 

furusyllar (Stockholms spårvägar, 1927). 

 
Figur 2.2 Spårväg, stensatt cirka 17cm runtom skenorna (Stockholms spårvägar, 1927) 
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Figur 2.3 Helt stensatt yta på spårväg (Stockholms spårvägar 1927) 

År 1886 började en ny skentyp att användas, den var uppbyggd av två hopskruvade vignol-

skenor, och kallades för den Haarmannska typen (tvillingskenor). Dessa skenor behövde 

ingen träsyll att stå på, utan man la de direkt på en grusbädd (Se figur 2.5) (Stockholms 

spårvägar, 1927). 

När spårvägen elektrificerades så användes samma princip av spåruppbyggnad men med 

något tyngre tvillingskenor, på grund av att tyngre trafik kunde tas i drift. I början på 1900-

talet hade skenorna en vikt på cirka 40 kg/m.  

År 1904 började man använda sig av en ny typ av skena, rännskenan. Dessa rännskenor vägde 

cirka 45 kg/m och kom att dimensioneras för att väga mer och mer ju tyngre och tätare 

trafiken växte. Rännskenorna hölls på plats av så kallade spårhållare av plattjärn med en längd 

på 2,15 m. Skenorna fästs med skarvjärn där 6 bultar går igenom (Se figur 2.6) (Stockholms 

spårvägar, 1927). 

 

  

                                                            
Figur 2.4 Järnskena på långsyll av trä 1877                                                                 Figur 2.5 Tvillingskena av stål 1900 

 (Stockholms spårvägar 1927)                                                                (Stockholms spårvägar 1927) 
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                                               Figur 2.6 Rännskena av stål 1921  

                                                                 (Stockholms spårvägar 1927)        

2.2.2 Spårvägen avvecklas 

År 1923 öppnade Stockholms första omnibusslinje, i de centrala delarna av staden. Bussarna 

drevs på en blandning av bensin och sprit. Åren gick och bussen tog mer och mer plats i 

stadens kollektivtrafik. Många började även inskaffa privata bilar och i samma takt som 

intresset ökade för bussar och bilar, så avtog intresset för det klassiska kollektivfordonet. 

(Spårvagnsstäderna). 

På 50-talet togs ett nytt kollektivsystem i drift, tunnelbanan. Den första tunnelbanelinjen var 

den gröna linjen som gick till de södra förorterna. Spårvagnarna hade fått ännu en konkurrent 

och vid högertrafikomläggningen år 1967, bestämdes att resten av det kvarvarande 

spårvägssystemet skulle rivas upp och skrotas (Spårvagnsstäderna). 

2.2.3 Spårvägen kommer tillbaka  

I Stockholm försökte politikerna komma överens om nya lösningar för stadens växande trafik 

under 80-talet. Under 90-talet presenterades de nya lösningarna av den dåvarande 

riksbankschefen Bengt Dennis. Förslagen presenterades i ett ”paket” och kom att kallas 

”Dennispaketet”. I detta paket ingick bland annat, tvärbanan (Stockholm på spåret, 1998). 

År 1996 startade arbetet med tvärbanan som öppnades för trafik år 2000. Då gick tvärbanan 

mellan Gullmarsplan och Liljeholmen på en sträcka som var 4,9 km lång. Idag sträcker sig 

systemet från Sickla udde till Alvik och från Alvik till Solna. Den totala banlängden är 17 km 

och är dubbelspårig. Banan går för det mesta på egen banvall, men en del av sträckan består 

av gatuspår med ytskikt av asfalt eller kullersten (Stockholm på spåret, 1998). 

Tvärbanan är en så kallad snabbspårväg (light rail), vilket innebär att den till största del går på 

egen banvall och skiljer sig från den klassiska spårvägen genom en högre hastighet och med 

längre avstånd mellan hållplatserna. Det i sin tur leder till att kurvradien inte kan vara lika 

liten som en klassisk spårvägs kurvradie och stigningen kan inte heller vara lika stor (Lindahl, 

2014). 

 

Den stora befolkningstillväxten under 2000-talet och det ökade kapacitetsbehovet ledde till att 

en utbyggnad av den redan befintliga museispårvägen ”Djurgårdslinjen” satte fart. År 2010 

öppnades linjen för trafik mellan Sergels torg och Waldermarsudde (Stockholm på spåret, 

1998).  
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2.3 Spårvägen idag 

Idag finns en rad olika spårvägar i Stockholmsområdet. Förutom Tvärbanan så finns 

Lidingöbanan, Nockebybanan, Djurgårdslinjen och Linje 7. Varav Tvärbanan projekteras för 

att byggas ut. Linje 7 och Lidingöbanan projekteras för att sammanslutas och ska då kallas för 

Spårväg City (Stockholms lokaltrafik, SL).  

Djurgårdslinjen är en museispårväg som till största del går på Linje 7. Linjen sträcker sig från 

Skansen till Norrmalmstorg och går via Strandvägen. Den trafikeras dock inte året om. Från 

slutet av mars till slutet av december, trafikeras den på helger men den trafikeras dagligen 

mellan juni och augusti (Djurgårdslinjen).  

 

Lidingöbanan sträcker sig från Ropsten till Gåshagabrygga på Lidingö. Banan stängdes av 

juni år 2013 för att rustas upp med nytt signalsystem och nya hållplatser som tillåter 265 cm 

breda vagnar att trafikera banan. Den beräknas öppna igen i Mars år 2015. När förlängningen 

av Linje 7 från Djurgårdsbron till Ropsten byggts klart ska Lidingöbanan anslutas till den 

(Stockholms läns landsting, SLL). 

Nockebybanan är en gammal spårvagnslinje som idag trafikeras av moderna spårvagnar. 

Banan sträcker sig från Alvik till Nockeby (Stockholms lokaltrafik, SL). 

Linje 7 sträcker sig mellan Waldermarsudde och Sergelstorg. Sträckan började trafikeras år 

2010. Idag projekteras en förlängning av sträckan på uppdrag av Trafikförvaltningen. 

Förlängningen ska genomföras från Djurgårdsbron till Ropsten, där spårvägen ansluts till 

Lidingöbanan. Förläningen beräknas kunna öppnas för trafik tidigast år 2020. Linje 7 ska 

även förlängas från Hamngatan till Klarabergsgatan och den sträckan beräknas kunna 

trafikeras år 2018 (Hjelm, 2014). 

Tvärbanan sträcker sig idag från Sickla udde till Alvik, samt från Alvik till Solna station. Det 

är planerat att bygga ut Tvärbanan från Sickla udde mot Nacka med byggstart år 2015. Även 

norra delen av Tvärbanan ska byggas ut, från Norra Ulvsunda till Helenelund, via Bromma 

och Kista med byggstart år 2016 (Stockholms läns landsting, SLL).  

  

Figur 2.7 Planerade spårvägar innan 2025 (Spårvagnsstäderna) 
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3 Olika spårbyggnadstekniker 
En spårvägskonstruktion är uppbyggd av en underbyggnad och en överbyggnad. 

Överbyggnaden skiljer sig åt beroende på vad spårvägen ska ha för köregenskaper. Ska den gå 

i blandtrafik behöver den en körbar yta för fordon med gummidäck, ska den gå på egen 

banvall behöver inte ytan vara körbar av annat än spårvagnar (Lindahl, 2014).  

Tjockleken på underbyggnaden kan variera beroende på vilka laster den ska kunna ta samt 

vilka geotekniska förutsättningar som finns i den befintliga marken. Lagret består oftast av 

krossmaterial med kornfraktionen 0-100 mm (Lindahl, 2014). 

Överbyggnadens uppgift är att ha en estetiskt tilltalande yta, den ska fördela lasterna från 

spårvagnshjulen och eventuella gummidäcken och därmed vara körbar. Den ska även dränera 

bort vatten från överbyggnaden vidare ner i underbyggnaden (Lindahl, 2014). 

Underbyggnaden ska i sin tur bära upp hela överbyggnaden och fördela krafterna ner i 

undergrunden. Vattnet som leds bort från överbyggnaden dräneras ner genom 

underbyggnaden för att sedan ledas bort från konstruktionen på olika sätt (Lindahl, 2014).  

3.1 Spårvägskonstruktioner som används i Sverige idag 

Faktainsamlingen som följer under denna rubrik ska ge en snabb inblick i olika byggmetoder 

och materialanvändning som används för spårvägskonstruktioner. Flera av de beskrivna 

metoderna kommer inte användas på Spårväg City, dock är meningen att faktainsamlingen 

ska inspirera till utveckling och framtida planeringar.  

I vissa konstruktioner har både över- och underbyggnaden beskrivits, och i andra har endast 

överbyggnaden beskrivits. Detta eftersom underbyggnaden inte ingick i en del av 

bygghandlingarna som har studerats. I denna rapport ligger överbyggnaden i fokus. 

3.1.1 Ballastspår på egen banvall  

Att en spårväg går på egen banvall innebär att endast spårbunden trafik kan trafikera banan. 

Konstruktionen liknar ofta en järnvägskonstruktion, med sliprar på ballast och räl på sliprarna 

(Lindahl, 2014). 

Ballastspår med betongsliprar och vignolräl (Under- och överbyggnad) 

På botten av underbyggnaden placeras en geotextil så att krossmaterialet inte ska dräneras ner 

i undergrunden. Det första lagret som läggs på geotextilen är ballast med en tjocklek på 500 

mm och en kornfraktion på 0-100 mm. Det packas och därefter läggs ett 150 mm tjockt 

makadamlager som även det packas (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

Överbyggnaden består dels av ett 100 mm tjockt makadamlager som sliprarna läggs på. Den 

består även av ytterligare ett makadamlager med en tjocklek på 200 mm som läggs på det 

första makadamlagret i överbyggnaden (Se figur 3.1) (Teknisk handbok för trafikkontoret i 

Göteborg). 

Betongsliprarna levereras med en ingjuten fästningsanordning som rälen fästs i när sliprarna 

har placerats ut. Rältypen varierar, man kan både använda sig av vanlig vignolräl och gaturäl. 
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När man bygger spårvägar på egen banvall så är dock vignolräl det allra vanligaste (Teknisk 

handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

En fördel med att använda betongsliprar är att det bidrar till att spåret blir stadigare, det är 

också mer hållbart än trä vilket i sin tur leder till att sliprarna inte behöver bytas ut lika ofta. 

Med andra ord så kräver denna typ av konstruktion mindre underhåll (Teknisk handbok för 

trafikkontoret i Göteborg). 

Figur 3.1 Ballastspår med betongsliprar och vignolräl 

 

Ballastspår med träsliprar och gaturäl (Under- och överbyggnad) 

Uppbyggnaden för konstruktionen med träsliprar ser i princip likadan ut som konstruktionen 

med betongsliprar vad gäller material och lagertjocklekar. Det enda som skiljer sig är 

överbyggnaden som består av tre lager makadam, 100 mm, 150 mm och 50 mm. Istället för 

två lager, 100 mm och 200 mm (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

Till skillnad från betongsliprarna så monteras rälfästena i efterhand. När fästena är ditsatta 

fästs rälen fast. Rältypen kan variera beroende på spårvägens tänkta egenskaper, både gaturäl 

och vignolräl kan användas (Se figur 3.2) (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

Fördelen med att använda sig av träsliprar är att de inte bidrar till lika mycket buller samt att 

träsliprar är mer fjädrande än vad betongsliprar är vilket minskar slitaget på räl och hjul. En 

nackdel är att de inte håller lika länge som betongsliprar. En annan nackdel är att 

tillverkningsprocessen är längre för en träsliper jämfört med en betongsliper (Teknisk 

handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

Figur 3.2 Ballastspår med träsliprar och gaturäl 
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3.1.2 Gatuspår 

”Slab track”- spår(Under- och överbyggnad) 

”Slab track”-spår är en spårvägskonstruktion som till största del består av betong. I Göteborg 

har man använt varumärket Edilon, som är en typ av ”Slab track”- konstruktion. Därför 

kommer ”Slab track”-spår i denna rapport kallas för ”Edilonspår”.  

Förstärkningslagret under ”Edilonkonstruktionen” består av krossmaterial med en 

kornfraktion på 0-40 mm. Ovanpå förstärkningslagret läggs ”Edilonkonstruktionen” som 

består av en 250 mm tjock betongplatta, som blir grunden för konstruktionen. På den gjuts 

ytterligare cirka 180 mm betong och längsgående kanaler där rälen sätts ned. Ytskiktet kan 

förbli betong, men kan även asfalteras. Det tomrum i kanalen som rälen inte tar upp fylls med 

en fyllnadsmassa som kallas ”Edilon Corklast” för att hålla rälen på plats. Denna massa håller 

även ner buller och vibrationsnivån mycket effektivt. Eftersom fyllnadsmassan är dyr så 

lägger man in två stycken fyrkantiga eller runda plaströr på varsin sida om rälen som 

utfyllnad, för att minimera användningen av ”Edilon Corklast” (Se figur 3.3) (Teknisk 

handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

Den främsta fördelen med denna konstruktion är att bullernivån är lägre än vid andra 

konstruktionstyper. En annan fördel är att konstruktionen är mycket slitstark och behöver inte 

underhållas lika mycket som många andra spårvägskonstruktioner. Eftersom större delen av 

konstruktionen består av relativt dyra material så bidrar det till att anläggningskostnaderna 

blir höga vilket är en nackdel (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

 

 
Figur 3.3 Edilonspår med ytskikt av asfalt. 

 
Figur 3.4 Detalj 1 Gaturäl i Edilon 
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 Gatuspår i asfalt 

Gatuspår i asfalt anläggs där spårvagnarna ska köra i blandtrafik eller på en avskild bana på 

en asfalterad gata för att smälta in i den omgivande miljön.   

Anläggning på AG-/betongplattor(Överbyggnad) 

AG- och betongplattor har en bra förmåga att sprida lasterna, för att minimera påverkan av 

trafiken på underbyggnaden. Ungefär 50 mm från plattornas underkant gjuts så kallade 

betongklackar in. Dessa klackar har en bredd på 380 mm, en tjocklek på 90 mm och går under 

hela rälen. I klackarna är ett 15 mm tjockt rälunderlägg av gummi ingjutet. På dessa 

underlägg, placeras gaturälen. Underläggen är till för att minska vibrationerna i 

konstruktionen. På grundplattorna ska ett 70-120 mm tjockt bärlager anläggas som bär upp 

konstruktionen och samtidigt sprider ut trafiklasten ner till grundplattorna. 

På bärlagret läggs ett 78 mm tjockt bindlager, det ska ta upp skjuvkrafterna som uppkommer 

av trafiklasten och innehåller därför mycket bindmedel för att lagret ska hållas ihop. På 

bindlagret läggs ett 32 mm tjockt slitlager som blir ytskiktet i konstruktionen. Rälens högsta 

punkt ska vara i höjd med slitlagret, för att smälta in i gatan (Se figur 3.5) (Teknisk handbok 

för trafikkontoret i Göteborg). 

 

 

Figur 3.5 Anläggning på AG-/betongplattor. Räl på fiberarmerad betong. Ytskikt av aslfalt 

 

 
Figur 3.6 Detalj 1 Befästning med fiberbetong under räl 

 Anläggning med betongplatta och rippenbefästning (Under- och överbyggnad) 

Vid denna konstruktionstyp börjar man med att placera en geotextil på terrassytan, på den 

lägger man ett förstärkningslager med en tjocklek på minst 250 mm. Terrassytan lutar med 

3‰ ner till den lägsta punkten som ligger mellan de två spåren. I den punkten grävs en 300 

mm djup ränna ut med en lutning 1:4, där ett dräneringsrör placeras och omges av makadam. 

Förstärkningslagret består av stenkross med en kornfraktion på 0-40 mm. På det lagret har 
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man ett lager med 50 mm krossmaterial med en fraktion på 0-18 mm. Därpå placeras en 

betongplatta med tjockleken 250 mm. I betongen gjuts underlägg som kallas ”rippen”, där 

gaturälen fästs på. Detta underlägg har en vibrationsdämpande funktion. På betongplattan 

anläggs ett 90 mm tjockt bundet bärlager. På det ett 78 mm tjockt bindlager följt av ett 32 mm 

tjockt slitlager. I mitten av de två rälen på båda spåren är slitlagret som högst, för att sedan 

luta mot rälen med en lutning på 1‰, sedan forsätter det luta bort från rälen, med 2‰ till 

punkten mitt emellan de två spåren. Där släpps vattnet igenom och leds ner till dräneringsröret 

längst ner i konstruktionen (Se figur 3.7) (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

  

 
Figur 3.7 Gatuspår, betongplatta och asfaltytskikt  
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Figur 3.8 Detalj 1 Befästning med underläggsplatta, typ: Rippen, med bygel 

 

3.1.3 Vignol- och gatuspår med ytskikt av gräs 

Vignol- och gatuspår i armerat gräs (Överbyggnad) 

När det anläggs gatuspår i armerat gräs i Sverige, så har det ofta använts träsliprar. 

Konstruktionen under sliprarna kan se ut på olika sätt. På träsliprarna fästs antingen vignolräl 

eller gaturäl. Under rälen finns ett 5 mm tjockt rälunderlägg. Vid särskilda krav läggs ett 

ytterligare underlägg med en tjocklek på 4 mm. När man använder vignolräl har man ett 131 

mm tjockt lager som läggs på en geotextil i höjd med sliprarna. Lagret innehåller en 

blandning av mineraljord och bärlager. På lagret läggs sådd och gräsarmeringsblock med en 

total tjocklek på 50 mm (Se figur 3.9) (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

Vid användning av gaturäl används samma lager som för vignolräl, skillnaden är att lagret 

med mineraljord och bärlager har olika tjocklekar på de två olika sidorna av rälen. På ena 

sidan är tjockleken på lagret 150 mm och på andra sidan endast 100 mm. På det läggs sådd 

och gräsarmeringsblock med en total tjocklek på 50 mm (Se figur 3.10) (Teknisk handbok för 

trafikkontoret i Göteborg). 

 
Figur 3.9 Vignolspår, armerat gräs 
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Figur 3.10 Gatuspår, armerat gräs 

Vignol- och gatuspår i konstgräs (Överbyggnad) 

Konstgräs kan vara ett billigare alternativ när man ser kostnaden från ett översiktligt 

perspektiv, det behöver till exempel inte klippas eller vattnas. Uppbyggnaden av denna typ 

kan skiljas åt en aning, i form av olika lagertjocklekar, beroende på om det är vignolräl eller 

gaturäl som ska användas (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

I Sverige har det använts träsliprar i samband med konstgräs. Ett 205 mm tjockt lager med 

stoppmakadam anläggs upp till träsliprarnas överkant. På det lagret läggs ett till 

stoppmakadamlager med en tjocklek på 90 mm, för att avjämna ytan. Till slut läggs en 

konstgräsmatta med en tjocklek på 32 mm. Vignolspårets huvud sticker då upp 58 mm från 

konstruktionen (Se figur 3.11) och gatuspårets huvud sticker upp 90 mm (Se figur 3.12) från 

konstruktionen. På gräset läggs täcksand, och för att förhindra att det vibrerar ner i 

stoppmakadamlagret så skär man av mattan precis under rälshuvudet, så den följer upp med 

livet (Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

 

 
Figur 3.11 Vignolspår, konstgräs 
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Figur 3.12 Gatuspår, konstgräs 

 

Vignolspår i färdig gräsmatta (Överbyggnad) 

I denna typ av konstruktion läggs träsliprarna ner i ett 205 mm tjockt lager stoppmakadam. På 

det lagret placeras, i höjd med sliprarnas överkant, en geotextil. På den läggs ett 100 mm 

tjockt växtjordlager, som en 30 mm tjock gräsmatta rullas ut på. Rälhuvudet i denna 

konstruktionstyp blir så gott som osynlig, vilket kan ses som en estetisk fördel (Se figur 3.13) 

(Teknisk handbok för trafikkontoret i Göteborg). 

 
Figur 3.13 Vignolspår, färdig gräsmatta 
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3.2 Drift och underhåll av spårvägar som används i Sverige idag 

 

När ett spårvägssystem är färdigbyggt ska det tas i drift och underhållas. Detta medför mycket 

höga kostnader. Hänsyn måste tas till detta i alla skeden, det ska vara så enkelt och billigt som 

möjligt att hålla spårsystemet i gott skick. Trots en bra planering och projektering så är det 

dock mycket svårt att komma undan billigt.  

3.2.1 Fordon och maskiner i Göteborg, för drift och underhåll 

För att underhålla ett spårvägssystem behöver man en rad olika fordon och maskiner.  

Man behöver bland annat rälslipar, spårrengöringsmaskiner och snöplogar. Har man ett 

ytskikt av gräs behöver man även gräsklippare och ett eventuellt bevattningssystem.   

Slipning 

Rälen måste slipas då det uppstår ojämnheter, låga skarvar eller ”skägg” då det kan leda till 

vibrationer och oljud, vilket påverkar både banan, spårvagnarna och passagerarnas komfort 

negativt. För att veta vart banan behöver slipas tas ett mätunderlag. Fordonet som utför 

slipningen kan köra både på vanlig gata och på räl. Det är försett med både gummidäck och 

spårhjul (Göteborgs spårvägar). 

 
Figur 3.14 Slipning (Göteborgs spårvägar) 

Skenrensning 

När man har gatuspår så behöver man rensa dess skenor ofta. På Göteborgs spårvägar sker 

rensningen två gånger per dygn. Rälen högtrycksspolas med ett tryck på upp till 1000 bar. 

Samma fordon används för att dammsuga rälen, då bromssand som kan användas vid start- 

och stoppsträckor ofta hamnar i rillan. Sanden och annat skräp som sugs upp hamnar då i 

fordonets tank. Fordonet kan också användas för att rengöra hållplatser på egen banvall, som 

fordon utan spårhjul har svårt att nå. Detta skenrensningsfordon har både gummidäck och 

spårhjul (Göteborgs spårvägar). 

 
Figur 3.15 Skenrensning (Göteborgs spårvägar) 
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Växelrengöring 

För att ha ett fungerande spårvägssystem så måste växlarna alltid fungera bra. I Göteborg 

finns tre fordon som används dygnet runt för att rengöra och smörja alla 330 växlar efter ett 

bestämt schema. Rengöringen genomförs med högtrycksspolning. Dessa fordon kan inte köra 

på räl då de endast är försedda med gummidäck. När växlarna finns i gräs eller på egen 

banvall så ställs fordonet vid sidan av spåret och slangarna dras för hand fram till rälen och 

underhålls på samma sätt som på gatuspår i asfalt (Göteborgs spårvägar).  

  
Figur 3.16 Växelrengöring (Göteborgs spårvägar) 

Slamsugning 

Uppstår en översvämning i spårområdet kan spårvagnens elmotor slås ut. Därför är det viktigt 

att alla brunnar i anslutning till spåren fungerar som de ska. För att försäkra sig om att 

brunnarna ska fungera, så slamsugs dem efter ett bestämt schema. Göteborgs spårvägsnät har 

ca 1500 brunnar. Fordonet som används har även en högtrycksspolning. Fordonet används 

mycket på vintern, i samband med snöröjning spolas växlar rent och igensatta brunnar öppnas 

upp. Fordonet är endast försett med gummidäck och kan inte köra på räl. Vid spår i gräs eller 

på egen banvall, ställs fordonet vid sidan av spåret och slangarna dras förhand fram till 

brunnarna och växlarna (Göteborgs spårvägar).  

   
Figur 3.17 Slamsugning (Göteborgs spårvägar) 
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Smörjning 

Att förlänga spårets livslängd är av stor vikt. Detta kan uppnås genom att smörja rälen, vilket 

även medför att ”skriken” som kan uppstå i exempelvis kurvor, minimeras. Smörjningen ska 

medföra att friktionen mellan hjul och räl minskas. Fordonet används under normal arbetstid 

på dagen, och kan vid behov användas under helgen. Fordonet som används kör endast på räl 

(Göteborgs spårvägar). 

Det finns olika sorters smörjmedel, dels finns SSM Ecco som smörjs med smörjbil och fasta 

smörjstationer på farkant och fläns, vilket mekaniskt sköljs bort vid regn. Ett annat 

smörjmedel är Ceplattyn 300 som är en friktionsmodifierare som innehåller grafit och smörjs 

manuellt på farkant och fläns, detta medel sitter kvar även vid regn och tas bort manuellt. 

Sedan finns även Keltrack, en ”top-of-rail-smörjning”, där smörjningen görs manuellt på 

rälhuvudet, denna metod är dock under utveckling (Lampinen, 2014). 

 
Figur 3.18 Smörjning (Göteborgs spårvägar) 

Svetsning 

”Banteknik” i Göteborg har fyra svetsbilar som innehåller strömkällor för svetsarbeten. 

Bilarna är olika utrustade beroende på svetsarbete (Göteborgs spårvägar).  

 
Figur 3.19 Svetsning (Göteborgs spårvägar) 

Snöröjning 

I Göteborg används så kallade rillkörningsvagnar för att hålla gatuspår isfria. Det anses inte 

nödvändigt att ploga spårvägarna (Cederblad, 2014). 
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4 Spårvägskonstruktioner för Spårväg City 

4.1 Teknisk uppbyggnad med ekonomi  

Under denna rubrik beskrivs tre olika spårvägskonstruktioner, varav två kan komma att 

användas på Spårväg City. Dessa två är gatuspår med ytskikt av asfalt samt grässpår. De olika 

typerna beskrivs utifrån deras tekniska uppbyggnad samt deras anläggningskostnad, inklusive 

material. 

4.1.1 Teknisk uppbyggnad 

Gatuspår med ytskikt av asfalt 

Enligt systemhandlingar på normalsektioner som projekterats fram för Spårväg City, läggs en 

geotextil på undergrunden där ett förstärkningslager med varierande tjocklek läggs på. 

Förstärkningslagret består av krossmaterial med en kornfraktion på 0-150 mm och på det 

läggs ett så kallat, skyddslager bestående av stenkross med en kornfraktion på 0-32 mm. 

Skyddslagret är cirka 80 mm tjockt. På skyddslagret placeras en 50 mm tjock bullerdämpande 

matta, mattan ska även täcka sidorna på den platsgjutna betongkonstruktionen. På mattan 

gjuts en 350 mm tjock spårkropp av betong, varpå ett bituminöst bärlager AG 22 B160/220, 

med varierande tjocklek anläggs. På bärlagret läggs ett 70 mm tjockt bituminöst bindlager 

ABB 22 70/100, varpå ett 40 mm tjockt slitlager ABS 16 B70/100, anläggs. På spårkroppen 

av betong gjuts gjutasfalt under gaturälen och fungerar bullerdämpande, på gjutasfalten läggs 

rälen. Tomrummet mellan gaturälen och de bituminösa lagren fylls med ett bullerdämpande 

fillerblock och fogband. Rälen hålls på rätt avstånd från varandra med hjälp av spårhållare (Se 

figur 4.1) (Holwaster, 2014). 

 
Figur 4.1 Jämförbar sektion på gatuspår med ytskikt av asfalt, systemhandling för Spårväg City 

1. 300 FÖRSTÄRKNINGSLAGER SAMKROSS 

2. 80 SKYDDSLAGER KROSSMATERIAL 0-32 

3. FÖRSTÄRKNINGSLAGER SAMKROSS (Sidofyllnad) 

4. 50 BULLERMATTA 

5. 2400X350 PLATSGJUTEN BETONG 

6. 110 BITUMINÖST BÄRLAGER AG 22 B160/220 

7. 70 BITUMINÖST BINDLAGER ABB 22 70/100 

8. 40 SLITLAGER ABS 16 B70/100 

9. Gjutasfalt 

10. Gaturäl 
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Grässpår 

På undergrunden läggs det ut en geotextil för att skilja den åt från underbyggnaden, så att inte 

materialen i underbyggnaden dräneras ner i undergrunden. Ovanpå geotextilen läggs 

förstärkningslagret med en varierande tjocklek, som består av krossmaterial med en 

kornfraktion på 0-150 mm. På förstärkningslagret anläggs två lager av makadam klass 1. Först 

läggs ett lager med tjockleken 200 mm som först packas innan ett lager av samma material 

men tjockleken 300 mm läggs på. I det 300 mm tjocka lagret läggs också betongsliprarna. 

Den jämna yta som bildas kommer då bestå av spårballast (makadam klass 1) samt överdelen 

av betongsliprarna. Efter det fästs vignolrälerna i de fästen som redan är fastmonterade i 

sliprarna när de levereras. Sedan är det bara ytskiktet som saknas, gräset. En geotextil läggs ut 

över hela den jämna ytan.  

När geotextilen är på plats så läggs det ut ett cirka 100 mm tjockt lager växtjord. Därefter 

rullas den färdiga ca 60 mm tjocka gräsmattan ut på växtjorden. Gräset vattnas ett par gånger 

för att ska växa fast ordentligt (Se figur 4.2) (Holwaster, 2014).  

 
Figur 4.2 Jämförbar sektion på grässpår, systemhandling för Spårväg City 

1. 340 BALLAST SAMKROSS 0-150 

2. 200 MAKADAM SL KLASS 1 

3. 300 MAKADAM SL KLASS 1 

4. BETONGSLIPER 

5. 100 VÄXTJORD 

6. 60 GRÄS 

7. Vignolräl 
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Ballastspår på egen banvall 

Likt de två tidigare typer så läggs även för denna typ en geotextil på undergrunden.  

På geotextilen läggs först underballastlagret som består av krossmaterial med kornfraktionen 

0-100 mm och tjockleken på det lagret är 500 mm. Därpå läggs tre lager av stoppmakadam 

klass 1 som läggs ut ett lager i taget och packas innan nästa lager läggs på. Lagrens tjocklek är 

150 mm, 100 mm respektive 200 mm. I det sistnämnda översta lagret ligger också 

betongsliprarna. På översidan av betongsliprarna fästs vignolrälen fast i de fästen som är 

monterade på slipern när den levereras (Se figur 4.3) (Teknisk handbok för trafikkontoret i 

Göteborg). 

 
Figur 4.3 Jämförbar sektion på ballastspår på egen banvall 

1. 390 UNDERBALLASTLAGER KROSSMATERIAL 0-100 

2. 150 STOPPMAKADAM KLASS 1 

3. 100 STOPPMAKADAM KLASS 1 

4. 200 STOPPMAKADAM KLASS 1 

5. BETONGSLIPER 

6. VIGNOLRÄL 

 

4.1.2 Ekonomi 

Eftersom de totala kostnaderna för att bygga en spårväg kan variera väldigt mycket så har en 

avgränsning gjorts för att kostnaderna för de olika spårvägstyperna ska kunna jämföras. För 

de två utvalda typerna som är tänkta att används på Spårväg City, platsgjuten betong med 

asfalt som ytskikt och grässpår med betongsliprar, har två jämförbara sektioner gjorts. 

Sektionerna är båda tre meter breda och sträcker sig en meter under rälens överkant.  

Utifrån dessa sektioner har ett meterpris för de båda sektionerna kunnat tas fram. Först har 

volymerna för de olika materialen och lagren räknats ut och sedan har det med hjälp av 

listpriser från Skanskas leverantörer tagits fram ett meterpris.  

En sektion för ballastspår på egen banvall har också tagits fram för att användas som referens 

i jämförelsen.  

Eftersom materialen i konstruktionerna tar olika lång tid att anlägga, och har olika kostnader, 

så har även arbetskostnaderna tagits med i beräkningarna.  
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Kostnadstabeller 

De priser som presenteras i tabellerna kan vara pris per kubikmeter, pris per kvadratmeter, 

pris per meter och styckpriser. Priserna multipliceras sedan med volymen, arean, antal meter 

eller antalet.  

 

Pris kross: Materialkostnad (kr/ton x ton/m3) + leveranskostnad (kr/ton x ton/m3 x 10% - 

30% spill) + arbetskostnad (kr/m2 x m2) 

Pris gräs & asfalt: Kvadratmeterpriser inklusive material, leverans och arbetskostnad 

Pris sliper: - Kr/st  

Pris räl: - Kr/Spm (Spm = Spårmeter 1 Spm = 2 m räl) 

Pris betong: Kubikmeterpris inklusive material, leverans och arbetskostnad 

Pris bullermatta: Materialkostnad + arbetskostnad  

Pris livblock: Meterpris inklusive material, leverans och arbetskostnad 

 

Arbetskostnaderna för räl och sliper är väldigt grova på grund av tidsbrist samt bristande 

dokumentation inom området. 

 

Förtydligande av priset för kross. 

Pris kross (Materialkostnad + leveranskostnad) x (mått) + (arbetskostnad) 

Ex. underballastlager i tabell 3.3: (78x1,6 + 50x1,6x1,3) x (0,39x3x1) + (35x3) = 372,7 

 

 
 

Gatuspår asfalt 
 

Material Volym/Area/Antal Pris Kr/m 

Förstärkningslager 0,3x3x1 mᶟ (79x1,6 + 50x1,6x1,3)x0,9 kr  
+ 35x3 kr 

312 kr/m 

Skyddslager 2,72x0,08 mᶟ   (93x1,6 + 50x1,6x1,3)x0,22 kr 

+ 35x2,72 kr 

151 kr/m 

Förstärkningslager 0,2224 mᶟ (79x1,6 + 50x1,6x1,3)x0,22 kr 

+ 35x0,5 kr 

68 kr/m 

Bullermatta 2,5x1x2 + 0,35x1x2x2 m² 430 + 50 kr/m² 3072 kr/m 

Platsgjuten betong 2,4x0,35x1 mᶟ 6000 kr/mᶟ 5040 kr/m 

Gjutasfalt 0,3x1x2 m² 300 kr/m² 180 kr/m 

Bituminöst bärlager 2,64x1 m² 500 kr/m² 1320 kr/m 

Bituminöst bindlager 2,64x1 m² 360 kr/m² 950 kr/m 

Slitlager 2,64x1 m² 240 kr/m² 633 kr/m 

Gaturäl 1 Spm 2x65x9,41 kr/Spm 1223 kr/m 

Korkmassa 1 m 6500 kr/m 6500 kr/m 

Arbetskostnad räl 1 Spm 300 kr/Spm 300 kr/m 

  Summa: 19750 kr/m 

Tabell 4.1 Kostnadstabell för Gatuspår i asfalt  
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Grässpår 
 

Material Volym/Area/Antal Pris Kr/m 

Ballast 0,34x3x1 mᶟ (72x1,6 + 50x1,6x1,3)x1,02 kr 

+ 35x3 kr 

329 kr/m 

Makadam 0,2x3x1 mᶟ (209x1,5 + 50x1,5x1,1)x0,6kr 

+ 35x3 kr 

343 kr/m 

Makadam 0,3x3x1-1,67x0,16x0,225x2,5 mᶟ (209x1,5 +50x1,5x1,1)x0,75kr 

+ 35x3 kr 

402 kr/m 

Sliper betong 1,67 st 557 kr/st 930 kr/m 

Livblock 1 m 1000 kr/m 1000 kr/m 

Gräs 1x3 m² 550 kr/m² 1650 kr/m 

Vignolräl 1 Spm 2x45x9,41 kr/Spm 847 kr/m 

Arbetskostnad 

räl + sliper 

1Spm 400 kr/Spm 400 kr/m 

  Summa: 5900 kr/m 

Tabell 4.2 Kostnadstabell för Grässpår 

 

Ballastspår på egen banvall 
 

Material Volym/Areaᶟ/Antal Pris Kr/m 

Underballastlager 0,39x3x1 mᶟ (78x1,6 + 50x1,6x1,3)x1,17kr 

+ 35x3 kr 

373 kr/m 

Stoppmakadam kl1 0,15x3x1 mᶟ (209x1,6 + 50x1,6x1,1)x0,45 kr 

+ 35x3 kr 

295 kr/m 

Stoppmakadam kl1 0,1x3x1 mᶟ (209x1,6 + 50x1,6x1,1)x0,3 kr 

+ 35x3 kr 

232 kr/m 

Stoppmakadam kl1 0,2x3x1 mᶟ (209x1,6 + 50x1,6x1,1)x0,6 kr 

+ 35x3 kr 

358 kr/m 

Sliper betong 1,67 st 557 kr/st 930 kr/m 

Vignolräl 1 Spm 2x45x9,41 kr/Spm 847 kr/m 

Arbetskostnad räl + 

sliper 

1 Spm 400 kr/Spm 400 kr/m 

  Summa: 3440 kr/m 

Tabell 4.3 Kostnadstabell för spår på egen banvall 
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4.2 Underhåll med ekonomi   

Den största delen av underhållet på Linje 7 står Stockholms spårvägar AB (ss) för. 

Spårsträckan är totalt ca 7,4 spårkilometer lång, därmed ca 3,7 km lång åt varje riktning. Hela 

spårsträckan består idag av gatuspår med främst asfalt eller betong som ytskikt (Widén, 

2014).  

Slamsugning 

I anslutning till spårvägen finns ofta brunnar för att kunna ta hand om dagvattnet, som kan 

vara skadligt för konstruktionen. Slamsugningen utförs för att suga upp allt som kan täppa till 

brunnen och medföra att vattnet inte kan ta sig bort från konstruktionen. Fordonet som 

används på Linje 7 har gummidäck och går inte på räl. Fordonet har en stor tank och en slang 

som suger upp allt slam som eventuellt har fastnat i brunnen. Alla brunnar som är anslutna till 

spårvägen slamsugs 6 gånger per år. Kostnaden för slamsugningen uppgår till cirka 300 000 

kr per år (Widén, 2014). 

Smörjning 

Spåren smörjs för att minska slitaget på både rälen och spårvagnshjulen, smörjbehovet är 

störst i snäva kurvor. Ju snävare en kurva är desto större är smörjningsbehovet. Man smörjer 

hjulflänsen och farkanten på rälen som får horisontell kontakt med varandra. Förutom ett 

minskat slitage så medför smörjningen att gnisslingarna som ofta uppstår i kurvor, minimeras. 

Alla nya spårvagnar har en smörjningsmaskin som klickar ut en liten mängd smörjningsmedel 

var 800:e meter. Kostnaden för att smörja hela Linje 7 uppgår till cirka 40 000 kr per år, vilket 

ger en kostnad på cirka 5000 kr per år och spårkilometer (Widén, 2014).   

Snöröjning 

På vintern så kan snö och is innebära stora problem för spårvägen, speciellt när temperaturen 

ligger runt noll, då det är lätt att is bildas i skenrännan. Stockholms spårvägar (ss) ansvarar 

endast för att rännskenan hålls isfri, resten av vägen ansvarar väghållaren för.  

På Linje 7 används en traktor med snöplog och lösa skenskrapor samt ett snöröjningslok för 

att hålla spårvägen isfri. Snöröjningsloket är ett gammalt lok, som byggts om så att det klarar 

av att sköta snöröjningen på spåret. På nedersta delen av plogarna finns slitgummi vars 

uppgift är att få bort allt modd från spåret, slitgummit skadar inte heller asfalten/betongen 

eller rälen. Loket har inbyggda skenskrapor och traktorn har lösa skenskrapor, deras uppgift är 

att skrapa bort is och hårt snö från rännskenan, görs inte detta finns risken att spårvagnar 

spårar ur. Loket har även snöborstar vars uppgift är att borsta bort snön från spårområdet. Det 

är väldigt svårt att veta exakt vad snöröjning kommer att kosta varje år, eftersom det beror på 

väderförhållandet (Widén, 2014).  
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Figur 4.4 Stockholms Spårvägars ombyggda spårvagnslok som används för snöröjning 
 

    
Figur 4.5 Lösa skenskrapor som kopplas till en plog med gummidäck  

 

Spårsugning används som komplement till snöröjningen på vintern, då fylls tanken med modd 

istället för sand och grus. Spårsugen fungerar ner till cirka 6 minusgrader (Widén, 2014).   

 

För att bekämpa halkan som kan uppstå på spåret, används ofta salt och inte grus eftersom 

grus ofta samlas i rännskenan. På Linje 7 har man på senare tid använt flis eftersom det 

fungerar bra, är billigt och miljövänligt. På våren samlas flisen in och återanvänds vintern 

därpå (Widén, 2014). 

Spårslipning 

Eftersom spåren belastas med stora krafter så är deformationer i rälen en naturlig konsekvens. 

Deformationer och ojämnheter leder till en ökad bullernivå och större vibrationer i 

spårområdet vilket ökar slitaget på både rälen och spårvagnshjulen drastiskt. Förutom det 

ökade slitaget så stör den stigande bullernivån omgivningen.  

 

Där ojämnheter uppstår slipas därför rälen för att den ska jämnas ut. Slipningen utförs av ett 
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rälsgående fordon som hyrs in till Linje 7 en gång per år. Om det behövs hyrs fordonet in två 

gånger per år (Widén, 2014).  

Spårsugning 

Eftersom gatuspår är nedsänkt i underlaget och innehåller en längsgående rännskena, så 

samlas det sand och annat material som inte ska finnas där i den. Därför behöver man 

spårsuga gaturälen ofta. Spårsugningen sker av ett fordon som går på gummidäck och har en 

stor tank där allt oönskat material samlas vid sugningen. Sugslangarna hålls på plats över 

rännskenan med hjälp av en rälsgående släpkärra (Se figur 3.25). På Linje 7 sugs spåren 1 

gång i veckan vilket genomförs med en kostnad på cirka 600 000kr per år, vilket ger en 

kostnad på cirka 81 000 kr per år och spårkilometer (Widén, 2014). 

 
Figur 4.6 Spårsug på Linje 7, med spårgående släp 

Växelrensning 

På Linje 7 finns idag totalt 25st växlar, vars viktiga funktion är att styra spårvagnarna i rätt 

riktning. Fordonet som används för att rensa växlarna går på gummidäck och innehåller 

aggregat för högtrycksspolning. Att underhålla växlarna är relativt dyrt, men nödvändigt. 

Växlarna rensas två gånger i veckan och det görs med en kostnad på cirka 500 000 kr per år, 

vilket ger en kostnad på cirka 20 000 kr per år och växel (Widén, 2014).  

4.2.1 Kostnad för underhållen 

Tabellen visar vilka underhåll som görs på de olika spårvägskonstruktionerna. 

Underhåll som tillämpas på varje spårtyp 

Gatuspår Grässpår Ballastspår 

Smörjning Smörjning Smörjning 

Snöröjning Snöröjning Snöröjning 

Spårslipning Spårslipning Spårslipning 

Växelrensning Växelrensning Växelrensning 

Slamsugning Gräsklippning   

Spårsugning av rillan Omhändertagande av gräs  

Tabell 4.4 Underhåll som tillämpas på varje spårtyp 

Grönt = Tillkommer endast för grässpår 

Blått = Tillkommer endast för gatuspår 
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Tabellerna nedan visar underhållskostnaderna för de olika spårvägskonstruktionerna. 

Gatuspår i asfalt 

Typ av underhåll Kostnad Kostnad per km och år 

Smörjning 7 500 000 kr/år  37 500 kr/km och år 

Snöröjning Varierar men oberoende av 

spårtyp. 

- 

Spårslipning Varierar, högre kostnad för 

gaturäl. 

- 

Växelrensning 500 000 kr/år 20 000 kr/år & växel 

Slamsugning 300 000 kr/år 40 500 kr/km och år 

Spårsugning av rillan 600 000 kr/år 81 000 kr/km och år 

  159 000 kr/km + växel 
Tabell 4.5 Underhållskostnader för Gatuspår i asfalt 

 

Grässpår 

Typ av underhåll Kostnad Kostnad per km och år 

Smörjning 7 500 000 kr/år  37 500 kr/km och år 

Snöröjning Varierar men oberoende av 

spårtyp. 

- 

Spårslipning Varierar. - 

Växelrensning 500 000 kr/år 20 000 kr/år & växel 

Gräsklippning 6 kr/m² 24 000 kr/km och år 

Omhändertagande av gräs 6 kr/m² 24 000 kr/km och år 

  85 500 kr/km + växel 
Tabell 4.6 Underhållskostnader för Grässpår 

 

Ballastspår på egen banvall 

Typ av underhåll Kostnad Kostnad per km 

Smörjning 7 500 000 kr/år  37 500 kr/km 

Snöröjning Varierar men oberoende av 

spårtyp. 

- 

Spårslipning Varierar. - 

Växelrensning 500 000 kr/år 20 000 kr/år & växel 

  37 500 kr/km + växel 
Tabell 4.7 Underhållskostnader för ballastspår på egen banvall 

 

Rött = Uppgifter från Stockholms Spårvägar, Stefan Widén 25 st växlar på Linje 7 idag 

Blått = Uppgifter från Göteborg (Lennart), 20 Spårmil, 8 m bred sektion för gräsklippning 
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4.3 Grässpår 

4.3.1 Grässpår med betongslipers och vignolräl 

Teknik/funktion 

Underbyggnaden är uppbyggd av ballast med en kornfraktion på 0-100 mm. Ytan ovanpå 

underbyggnaden kallas för terrassyta och det är på den överbyggnaden anläggs. 

Underbyggnadens tjocklek varierar och beror på undergrundens geotekniska förhållanden 

samt vilken typ av trafik som ska gå på spåret och på ytskiktet av konstruktionen. Vid 

användning av grässpår så är det endast spårvagnar som kommer att vistas inom spårområdet.  

På underbyggnaden läggs det makadam som ska ta upp och fördela krafterna från sliprarna 

och samtidigt vara dränerande så att vattnet som tränger ner i marken leds bort. Ovanpå 

makadamen läggs det ut betongsliprar med bredden 2,3 m eller 2,5 m. Därefter fästs 

vignolrälen fast i sliprarna. Gummiplattor placeras under rälen och fungerar som isolering och 

vibrationsdämpning i konstruktionen.  

På båda sidorna av rälen placeras gummiklossar, så kallade livblock, för att dels vara 

vibrationsdämpande men också för att skilja gräset från rälen. Därefter fylls det på med mer 

makadam upp till sliprarnas överkant. Därpå läggs en dräneringsfördröjande fiberduk för att 

finmaterial i överbyggnaden ska undvikas. På fiberduken fylls det på med jord, tjockleken på 

jordskiktet varierar beroende på om man vill ha gräset i samma höjd som rälöverkanten eller 

en bit under (Schmidt, 2014).  

Denna typ kan även byggas med gaturäl istället för vignolräl. Konstruktionen är då uppbyggd 

på samma sätt, det enda som kan skilja sig är att det istället för betongsliprar används 

träsliprar. Anledningen till detta är att betongsliprar finns färdiga med fästen för vignolräl 

men inte för gaturäl. Så det är helt enkelt lättare att fästa gaturälen i träslipers när inte färdiga 

fästen finns (Karlén, 2014). 

Vid sämre geotekniska förhållanden kan man förstärka konstruktionen med gjutbetong under 

sliprarna istället för makadam (Schmidt, 2014). 

Fördelar med grässpår är framförallt att det är ett estetiskt tillskott till stadsmiljön. Med den 

typ då gräset når upp till samma nivå som rälens överkant så ser man inte för än man kommer 

nära att det faktiskt är en spårväg och inte bara en gräsmatta. Förutom det estetiskt tilltalande 

intrycket så tar gräset också upp buller. När spårvagnen kommer rullandes längs grässpåret är 

det en stor skillnad ljudmässigt jämfört med en spårvagn på egen banvall eller gaturäl i asfalt. 

Bara gräset tar upp mellan 3-5 dB. Bullernivån, som är en viktig fråga just i stadsmiljön gör 

att detta alternativ blir ännu mer attraktivt (Stolt, 2009).  

Grässpår har också sina nackdelar. Gräs växer och behöver därför bland annat klippas och 

underhållas mer än andra ytskikt vilket gör att driftkostnaden för denna typ av spårväg är 

högre än andra typer. Eftersom materialet gräs inte fungerar som underlag för bilar eller 

bussar så är det endast spårvagnar som kan vistas inom spårområdet. För denna typ måste det 

finnas utrymme för egen banvall och kan då inte integreras med bil- och busstrafik. Det leder 

till att denna typ ibland måste väljas bort som ett alternativ på grund av brist på plats. Tidigare 
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nämndes det att det var en fördel med att ha gräset i samma höjd som rälens överkant. Men 

ligger rälen några centimeter över gräset så minskar risken för gräset att hamna i rännskenan 

vid användning av gaturäl, eller hamna på rälhuvudet vid användning av vignolräl, samt att 

gräset inte behöver klippas lika frekvent (Schmidt, 2014).  

Tid/ekonomi 

Tiden beror naturligtvis på hur stort projektet är, hur lång sträcka som ska byggas och vilka 

geotekniska förutsättningar som finns. Befintlig miljö kan påverka byggtiden i väldigt stor 

utsträckning.  

I Norrköping byggdes ett grässpår som var 4 km långt med mycket goda geotekniska 

förhållanden. Projektet kostade tillslut 200 Mkr inklusive ett brobygge som kostade 20 Mkr. 

Det ger ett kilometerpris på 45 Mkr (Schmidt, 2014). 

Underhåll 

Underhållet för grässpår skiljer sig en aning från de andra spårtyperna. Gräset måste klippas 

och eventuellt vattnas under torrperioder. 

Skötsel av gräset 

Intervallen för gräsklippning kan variera beroende på vilken vikt som läggs på hur gräset ska 

se ut och vilken tid på året gräset ska klippas, eftersom det växer olika fort beroende på årstid 

och klimat. Den tiden på året då gräset växer som mest kan det bli att gräset klipps så ofta 

som varannan vecka. Gräset klipps med vanliga gräsklippartraktorer på gummihjul, inga 

spårgående gräsklippare används. Vid extra noggrannhet så tillkommer vattning vid längre 

torrperioder om gräset ska hållas grönt (Schmidt, 2014). I Göteborg har gräset inte behövt 

vattnas någonting de senaste 10 åren (Collby, 2014). 

När gräset klipps så måste gräset också tas upp för att undvika att det hamnar i rännskenan 

eller på rälen som i sin tur kan leda till att spåret blir för halt för att åka på (Karlén, 2014). Om 

gräset ska plockas upp eller inte, innebär en stor kostnadsmässig skillnad. Kostnaden för 

gräsklippning med upplockning av gräset jämfört med utan upplockning är det dubbla. I 

Göteborg är kostnaden cirka 12 kr per kvadratmeter om gräset ska bli klippt och upplockad 

och cirka 6 kr per kvadratmeter om det endast ska klippas. Eftersom det är nödvändigt att 

plocka upp gräset vid spårvägar så innebär det en kostnad på cirka 12 kr per kvadratmeter 

(Collby, 2014). 

Omhändertagande av snö 

Vad gäller snöröjning så använder sig Norrköping kommun av en gammal spårvagn som är 

ombyggd till arbetsvagn som kan kopplas på med plogblad. Plogning av snö sker alltid 

behovsanpassat, därför kan kostnaderna för det skilja väldigt mycket från år till år (Schmidt, 

2014).  

 

I Göteborg så plogas inte spåren. Eftersom rälens överkant ligger cirka 5 centimeter över 

gräset samt att spårvagnarna går så ofta som de gör, så anses det inte behövas (Karlén, 2014). 
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Spårjustering 

Vid spårjusteringar av grässpår så måste gräset tas bort för att arbetet ska kunna utföras. Det 

som då görs är att gräset tas upp, oftast i hela bitar som man sparar och sedan återanvänder 

när spårjusterings är färdig. Spåret bör dock användas utan gräs i något år, för att sedan 

spårjusteras och därefter kan gräset anläggas (Schmidt, 2014). 

Sliperbyte 

När ett sliperbyte ska utföras på denna typ av konstruktion så måste gräset även här likt vid 

spårjustering, tas bort. Gräset som tas bort kan återanvändas, det enda som bör has i åtanke är 

att gräs inte klarar sig hur länge som helst på provisoriskt upplag. Tar arbetet för lång tid finns 

en risk att nytt gräs måste läggas (Schmidt, 2014). 

I Göteborg har det använts en konstruktion där man inte lagt gräs mellan rälen. Detta 

underlättar för inspektering av spåren, däribland eventuella skador på sliprarna. Eventuella 

problem kan då upptäckas i tid, innan någonting allvarligare hinner hända (Karlén, 2014). 

 

 
Figur 4.7 Ett grässpår i Göteborg där sliprarna är exponerade för enklare besiktning 

 
 

 

  



 32 

5 Analys 
Fördelar med sektionen, Gatuspår i asfalt på Spårväg City: 

 Kan användas i blandtrafik vilket innebär att både fordon med gummidäck och 

spårvagnar kan använda samma gatuutrymme.  

 Smälter in i gatumiljön 

 Har bra bärförmåga och är en slitstark konstruktion.  

 Bra ljud och bullerdämpningsförmåga. 

Nackdelar med sektionen, Gatuspår i asfalt på Spårväg City: 

 Dyr anläggning, på grund av betongkonstruktionen med bullermatta och den dyra 

fyllnadsmassan. 

 Tråkig estetik 

 Dyrt underhåll, på grund av att spårsugning och slamsugning tillkommer. 

 Spårslipning är i regel dyrare för gaturäl än för vignolräl. 

 Slitlager behöver bytas ut relativt ofta. 

Fördelar med sektionen, Grässpår på Spårväg City: 

 Estetiskt tillskott till den annars tråkiga gatumiljön. 

 Brunnar kanske inte behövs då vattnet tas hand om av gräset, samt dräneras ner genom 

ballasten som ligger under. 

 Billigare anläggningskostnad än Spårväg Citys gatuspår i asfalt. 

 Gräset fungerar ljud och bullerdämpande 

 Billigare underhållskostnad än gatuspår i asfalt vid användning av vignolräl. På grund 

av att spårsugning inte krävs och eventuellt att slamsugning inte heller krävs. 

 Spårslipningen har i regel en lägre kostnad för vignolräl än gaturäl. 

 Eftersom grässpåret går på egen banvall fås en mer pålitlig spårvagns trafik, vad gäller 

tidspassning. 

Nackdelar med sektionen, Grässpår på Spårväg City: 

 Endast spårbunden trafik kan färdas på spårområdet. 

 Kan vara problematiskt att hålla folk borta från gräsområdet om spåren inte syns. 

 Underhåll av gräset tillkommer. 

 Växtjord kan sippra ner i ballasten om duken går sönder, vilket den kommer göra förr 

eller senare vilket kan ge dyra underhållsarbeten.  
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Ekonomi: 

Två jämförbara sektioner har gjorts, 1 m från RÖK med en bredd på 3 m. Utifrån sektionerna 

har ett meterpris tagits fram för anläggningen av spårvägarna, exklusive för- och 

schaktarbeten. 

Meterpriset skiljde sig drastiskt på de två olika spårvägskonstruktionerna som jämfördes. 

Spårväg Citys gatuspår i asfalt beräknades få en kostnad på cirka 20 000 kr/m och grässpåret 

cirka 6 000 kr/m (Se figur 5.1). 

 

 
Figur 5.1 Anläggningskostnader för gatuspår i asfalt och grässpår 

Skillnad: Cirka 14 000 kr/m 

Underhåll: 

 

Underhåll Gatuspår i asfalt Grässpår 

Smörjning             X        X 

Snöröjning             X        X 

Spårslipning             X*        X 

Växelrensning             X        X 

Slamsugning             X         - 

Spårsugning av rilla             X         - 

Gräsklippning              -       X 

Upplockning av gräs              -       X 
Tabell 5.1 Underhåll som tillämpas för gatuspår i asfalt och grässpår 

(* Spårslipningskostnader för gaturäl är i regel mycket högre än för vignolräl) 
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I de beräknade underhållskostnaderna har snöröjning uteslutits då det varierar väldigt mycket 

från år till år, kostnaderna är dessutom lika stora för de båda spårvägstyperna. Beräkningarna 

har även uteslutit spårslipningskostnaderna som även de varierar mycket beroende på hur 

stora ojämnheter som finns på rälen. Men på gaturäl får spårslipningen i regel en högre 

kostnad än vignolräl. De underhåll som tillämpas för grässpår men inte för gatuspår i asfalt är 

gräsklippning och upplockning av gräs. De underhåll som tillämpas för gatuspår i asfalt men 

inte för grässpår är slamsugning och spårsugning (Se tabell 5.1). 

 

Enligt beräkningarna som gjorts i rapporten så får gatuspåret i asfalt en underhållskostnad på 

cirka 160 000 kr/km och år, exklusive snöröjning och spårslipning. Det tillkommer även en 

kostnad för växelrensningen på 20 000 kr/växel och år, denna kostnad är lika stor för växlar 

på grässpåret.   

Grässpåret får en underhållskostnad på cirka 86 000 kr/km och år, exklusive snöröjning och 

spårslipning. Det tillkommer även en kostnad för växelrensningen på 20 000 kr/växel och år 

(Se figur 5.2). 

 
Figur 5.2 Underhållskostnad för gatuspår i asfalt och grässpår 

Skillnad: Cirka 74 000 kr/km och år (Spårslipning är inte inräknat) 
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6 Slutsatser 

6.1 Teknik 

Spårväg Citys gatuspår i asfalt har fördelarna att materialen i konstruktionen har en lång 

livslängd samt att konstruktionen bidrar till en relativt låg buller- och vibrationsnivå. En 

annan fördel är att den används i blandtrafik, vilket ofta är avgörande i en större stad då det 

ibland kan vara det enda alternativet.  

Spårväg Citys grässpårs främsta fördel är det estetiska tillskottet som den bidrar med till den 

gråa gatumiljön. Gräset har en bullerdämpande funktion vilket även det är en fördel. Den 

största tekniska nackdelen är att konstruktionen endast är till för spårbunden trafik.  

I grässpår kan både trä- och betongsliprar användas men idag så används nästan uteslutande 

betongsliprar. Betong är ett mer hållbart material än trä vilket leder till att sliperbyte kan ske 

med större mellanrum. Dessutom levereras betongsliprar med färdiga fästen vilket underlättar 

arbetet när rälen ska fästas. Det kan vara bra att använda träsliprar vid växlar där man hellre 

vill ha en mer fjädrande än en stel konstruktion.  

Ballastspåret på egen banvall bidrar till mest vibrationer och buller, vilket är en av 

anledningarna till att det inte ska användas på Spårväg City. Dessutom är konstruktionen 

varken estetiskt tilltalande eller körbar av annat än spårbunden trafik. Fördelarna är de billiga 

anläggnings- och underhållskostnaderna samt att det är enkelt att utföra stora underhåll på 

denna typ av spårväg. 

6.2 Underhåll 

Det spår som kräver minst underhåll är ballastspåret på egen banvall och har därmed lägst 

underhållskostnader. För grässpåret tillkommer gräsklippning och omhändertagande av gräs 

som gör att den typen får lite högre underhållskostnader. Det som är dyrast att underhålla är 

gatuspåret i asfalt. Anledningen är att förutom de underhåll som genomförs på ballastspår på 

egenbanvall så tillkommer slamsugning samt spårsugning. Kostnaden för spårslipningen av 

gaturäl brukar även vara högre än för vignolräl.  

6.3 Ekonomi 

Spårväg Citys gatuspår i asfalt det dyraste att både anlägga och underhålla. Spårväg Citys 

grässpår är minst tre gånger billigare att anlägga. Även underhållet för grässpåret är betydligt 

billigare än för gatuspåret i asfalt, nästan hälften så dyr (Obs kostnad för slipning och 

snöröjning är inte medräknad). Ballastspåret på egen banvall är det allra billigaste alternativet, 

ur både underhålls- och anläggningsperspektiv. 

När de olika spårvägskonstruktionerna och dess material har jämförts så är det ett par material 

som utgör en större skillnad än de andra, och det är bland annat betong. Används betong i 

konstruktionen så ökar anläggningskostnaden drastiskt. I samband med användning av betong 

har det använts en bullermatta och en dyr fyllnads massa vilka även dem har bidragit till en 

drastisk kostnadsökning. Utifrån ett längre tidsperspektiv minskar dock kostnadsskillnaderna 

mellan gatuspår i asfalt och grässpåret.  
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7 Förslag på framtida studier 
Det går att skriva om spårvägskonstruktioner i många olika aspekter. Här följer förslag och 

rekommendationer på framtida studier inom området för just grässpår. 

 Studie av för- och nackdelar med att använda en spårvägskonstruktion av betong med 

ytskikt av gräs istället för ballast med ytskikt av gräs. Det kan förmodligen ge en mer 

hållbar konstruktion, trots att anläggningskostnaden blir dyrare. Denna typ av 

spårvägskonstruktion används idag i flera europeiska städer. 

 

 Studie om behovet av separata vattenledningar behövs för att leda bort vatten från 

grässpår om ballast används under gräset. 

 

 Undersöka livscykelkostnad för grässpår på en betongkonstruktion, och jämföra med 

grässpår på en ballastkonstruktion. 

 

 Utföra en noggrannare undersökning av en spårvägskonstruktion med ett ytskikt av 

konstgräs. 
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Bilaga 1: Frågor Grässpår 

Skickade 17/11 - 14 

Svarade 21/11 - 14 

Teknik/funktion 

Hur ser uppbyggnaden av spåret ut? (från underbyggnad till gräslagret och spåret) 

Vilka material används i de olika delarna i hela konstruktionen?  

 

Det finns olika sorter av ballastmaterial, men oftast används makadam som motsvarar den på 

järnvägen. På denna läggs genomgående betongslipers med 2,3 eller 2,5 m bredd. Rälsen 

skruvas fast i sliprarna, med gummiplattor som avståndshållare mellan räl och sliper för 

isolering och vibrationsdämpning. Rälen blir gummiklädda även på båda sidorna. Mera 

grus/makadam fylls på upp till sliprarnas överkant. Sedan läggs en dräneringsfördröjande 

fiberduk på alla ytor. Jord fylls på till några cm under rälsöverkant. Gräset rullas sedan ut på 

den förberedda jorden och vattnas ett antal gånger innan det har vuxit fast. 

 

Om flera uppbyggnadssätt finns, hur ser de ut? 

 

Beroende på geotekniska förhållanden kan man förstärka konstruktionen med gjutbetong 

under sliprarna, eller man använder en kombinerad lösning med betongplattor där spåren kan 

läggas i rännor så att inga sliprar behövs. Detta är dock sällan vid grässpår, utan används 

snarare vid sådana spåravsnitt som även ska trafikeras av tung gummihjulstrafik (t ex bussar). 

 

Vad är skillnaderna gentemot vanligt gatuspår? (både tekniskt och funktionellt) 

 

Funktionellt: Grässpår kan bara trafikeras av spårfordon, därför måste det finnas utrymme för 

egen banvall. Gatuspår tillåter blandtrafik. 

 

Tekniskt: Gatuspår kräver s.k. gaturäl med en ränna som hjulflänsen kan gå i. Denna rälstyp 

är styvare än s.k. vignolräl som inte har ränna. Gatuspår kan man också lägga direkt på asfalt 

eller fint grus (dock helst med gummiisolering), koppla ihop rälen med hjälp av spårstag av 

järn i stället för sliprar, och sedan fylla upp med asfalt, betong eller smågatsten till 

rälsöverkant. På grässpår används oftast den enklare vignolrälen, som också ger mjukare gång 

och minskat slitage av spårvagnshjulen, utom vid kurvradier under 180 m där det krävs 

gaturäl av säkerhetsskäl. 

 

Vilka fördelar anser ni grässpår har? 

 

Det är framför allt ett estetiskt tillskott till stadsmiljön, jämfört med det traditionella, mer 

järnvägsliknande utseendet av egen banvall på makadam. Dessutom bidrar gräset något med 

bullerdämpning. 

 

Vilka nackdelar anser ni grässpår har? 

 

Det behöver klippas och underhållas, vilket gör att driftkostnaden på ett grässpår är något 

högre än på spår i makadam. 

 

Vad är det gräset ska bidra till? 
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Bättre stadsmiljö, bättre mikroklimat, minskat buller. 

 

Hur fungerar omhändertagande av dagvatten? 

 

Hyfsat bra. Jämfört med gatuspår i hårdgjorda ytor så behöver man oftast inga separata 

kanaler för avledning av dagvatten.  

 

Ekonomi/Tid 

Hur står sig grässpår i den ekonomiska aspekten jämfört med gaturspår och vanligt 

banvallsspår (ballastspår)?  

 

Jag har tyvärr inga siffror, men jämfört med ballastspår så består skillnaden endast i 

tillkommande kostnad för gräsklippning och övrig extraskötsel, t ex återställningar efter vinter 

eller efter det att obehöriga fordon har kört sönder gräset. För gatuspår kann 

underhållskostnaden variera kraftigt, beroende på val av underbyggnad och trafikbelastning. 

 

Om de ekonomiska bitarna skiljer sig åt mellan typerna, är det några speciella delar i 

konstruktion eller byggandet av spåret som drar upp eller ner priset? 

 

All gjutning av betong är förhållandevis dyr, prefabricerade betongplattor ännu dyrare. 

Anläggning av gräs är ingen stor extrakostnad jämfört med ballastspår. 

 

Finns det något ungefärligt meter- kilometerpris som ni använder när ni projekterar för 

byggande av grässpår? 

 

Vår senaste spårvägsutbyggnad på 4 km totallängd som genomfördes 2009-11 kostade c:a 200 

Mkr, och då ingår en bro på 20 Mkr. Merparten av sträckan anlades i grässpår. Således var 

den genomsnittlika kilometerkostnaden 45 Mkr. Detta låga pris kunde framför allt uppnås 

eftersom det redan fanns reservat för spårvägen; vi behövde alltså exempelvis inte flytta på 

många ledningar i marken. 

 

För alla delar i konstruktionen, har ni då samarbete med olika leverantörer som ni använder er 

av eller kan det variera vilka leverantörer ni använder er av? (osäker på hur mycket grässpår 

ni har byggt så denna fråga kanske är svår att svara på) 

 

Det kan variera, eftersom varje större spårarbete handlas upp som ett eget projekt, och då är 

det anbudsgivaren som får välja leverantör. Vi ställer bara tekniska och funktionella krav. 

 

Skiljer sig planerings-/projekteringstiden eller byggtiden jämfört med gatuspår? 

 

Nej, det är mycket annat ”runt omkring” som påverkar tiderna, oavsett byggmetod. När det 

gäller byggtiden så kan den kortas ned med några veckor om man väljer att använda 

prefabricerade betongelement, vilket exempelvis Stockholm gjorde på Spårväg city mellan 

Sergels torg och Norrmalmstorg. 

 

Underhåll 

Hur underhålls ett grässpår? (planerat underhåll och akut underhåll som t.ex. 

snöröjning, service, reparationer) 
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Underhåll sker på ungefär samma sätt som på vanliga ballastspår, det tillkommer 

gräsklippning. För snöröjning använder vi en gammal spårvagn som är ombyggd till 

arbetsvagn och kan kopplas med plogblad. 

 

Är underhållet för grässpår dyrare eller billigare än andra typer? I så fall hur mycket 

dyrare eller billigare? 

 

Se punkt 1 under ekonomi. 

 

Om det finns olika typer av grässpår, skiljer sig underhållet? T.ex. om man använder 

sig av konstgräs istället för vanligt gräs eller om man använder så kallade vignolräl 

istället för gaturänna. 

 

Konstgräs har vi inte på spåren i Norrköping, så det kan jag tyvärr inte jämföra med. Normala 

skillnader mellan underhåll av vignolräl och gaturäl påverkas inte avsevärt av att det finns 

gräs. Eventuellt hamnar det lite mer skräp i gaturäl på gräs jämfört med gaturäl på makadam, 

men det är i alla fall mindre än på de avsnitt där gaturäl ligger i gata. 
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Bilaga 2: Kompletterande frågor till Norrköping kommun 

Skickade 27/11 - 14 

Svarade 5/12 – 14 

 

Hur klipper man gräset? 

 

Med vanliga gräsklippartraktorer, inte spårgående 

 

Hur ofta klipper man gräset? 

 

Under perioden där det växer som mest kan det bli upp till varannan vecka 

 

Vad används för gräsklipparmaskin? 

Bild på gräsklipparen? 

 

Har tyvärr inte några uppgifter här – ni kan försöka kontakta vår spårunderhållare Anker AB 

http://www.ankerab.se/v%C3%A5r-organisation 

Börja med Alexander Johansson och hälsa från mig.  

 

Behöver man vattna gräset under torrperidoer? 

 

Det är inte absolut nödvändigt, gräset brukar komma tillbaka även när det blir helt brunt under 

en torrperiod. Så det är egentligen ett lyxproblem – vill man att det hela tiden ska se snyggt ut, 

då får man vattna… 

 

Är det dyrare att ploga grässpår jämfört med gatuspår i asfalt? (används liknande 

maskin för gatuspår?) 

 

Snöplogen är densamma för alla spårtyper. Men i gatuspår behöver man ibland köra med en 

spårskrapa som avlägsnar is och skräp, framför allt när det är blandtrafik. Gräset påverkar 

bara på så sätt att när man jämför med ballastspåt, så ligger ju marken bredvid spåret några 

cm närmare rök, och därmed behöver man kanske börja ploga grässpår lite tidigare än 

ballastspår. 

 

När plogas spåret? Både planerat och akut underhåll? 

 

Plogning sker alltid behovsanpassat när det snöar, oavsett spårtyp. 

 

Hur dammsugs grässpår om gaturäl används? 

 

Är lite osäker här, jag tror inte att vi dammsuger. Under hösten blåser man löv på samma sätt 

som på vanliga grönytor. Och det finns en spårborste ”Borst-Erik” som kan kopplas på en 

arbetsspårvagn för att rensa spåren, men den används också på alla spårtyper. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ankerab.se/v%C3%A5r-organisation
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Hur fungerar spårjustering för grässpår? (Har man först vanligt ballastspår tex 1 år för 

att spåret ska ”sätta sig” och gör en spårjustering efter det om det behövs och sedan 

lägga på gräs för att slippa lägga om gräset om en spårjustering skulle behövas, hur 

gjorde ni? Kan det annars vara ett tänkbart alternativ för framtiden?) 

 

Vid spårjusteringar tar man upp gräset, ofta i hela bitar som man sparar och sedan lägger 

tillbaka. I vanliga fall väntar vi inte med att lägga gräset pga spårjusteringar. Däremot kör vi 

nu så att när vi byter spår under hösten så väntar vi med att lägga gräs till nästa vår, för att 

gräset ska ha en chans att etablera sig ordentligt.  

 

I fråga 2 skrevs det att rälen blir gummibeklädd på båda sidor, är det för att hålla 

gräset på ett visst avstånd från rälerna så man undviker tex gräshalka på spåren? 

 

Gummit tjänar framför allt till att isolera spåret mot marken för att undvika läckströmmar, 

samt att dämpa buller. Spår i asfalt eller stenbeläggning förser vi nu också med gummi. Att 

gummit också håller gräset på lite större avstånd är en positiv bieffekt, men inte livsviktigt. På 

äldre sträckor med grässpår men utan gummi så känner jag inte till att vi har gräsrelaterade 

halkproblem. Det som framför allt orsakar halka på spåren är löv från alléträd. 

 

Hur går det till vid ett sliperbyte i grässpår? Hur tas gräset/jorden omhand? 

Återanvänds det eller lägger man nytt? 

 

En sådan ombyggnad har jag faktiskt inte varit med om, jag kan tänka mig att der beror på 

byggtiden. Gräs som tas upp klarar sig ju inte obegränsat långa perioder på ett provisoriskt 

upplag. Kolla gärna det med Anker också. 

 

Eftersom inga separata kanaler för avledning av dagvattnet finns, var är det meningen 

att vatnnet skall ta vägen? Gräset/jorden tar väl upp en del, men var tar resten av 

vattnet vägen? 

 

Det beror ju helt på vad det är för mark i omgivningen och vem som äger den. Ofta finns en 

kombinerad lösning med en parallellt liggande gata eller gc-väg.  

 

Har ni haft något problem med att ström i rälen påverkas av blött gräs? 

 

Ja, och det problemet finns på likadant sätt med gatuspår som ligger i asfalt eller annan 

hårdgjord yta utan isolering. Exempelvis blir det felmätningar i detektorslingor för signaler. 

Bara ballastspår där spåret inte har omedelbar markkontakt har inte det problemet. Men även 

sådana spår isolerar vi mot sliprarna med små gummiplättar. 

 

Finns det någon speciell anledning till att ni använde betongsliprar istället för 

träsliprar? 

 

Betongsliprar ska hålla längre (det finns säkert olika uppfattningar här). Och de finns med en 

ingjuten vinkling för spåren så att de lutar någon grad in mot mitten, vilket stabiliserar 

vagnarnas gång. 

 

Har ni några övriga problem som ni stött på med grässpår? 
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När obehöriga fordon kör in i grässpåret och kör fast så blir det ofta en återställningskostnad. 

Ballastspår brukar klara sig utan allvarliga men efter buskörningar. 

 

Nyanläggning av gräs är väldigt väderberoende, och det kan i extrema fall leda till extra 

trafikavstängningar. I somras la vi nytt gräs i samband med ett spårbyte. Efteråt följde en 

långvarig torrperiod, och gräset hann inte börja växa sig fast. En del av ytan behöver troligtvis 

läggas om uder våren. 
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Bilaga 3: Frågor till Richard Jansen  

Skickade 17/12-2014 

Svarade 8/1-2015 

Vi jämför två olika konstruktioner på uppdrag av Håkan Hjelm, den ena har en yta av asfalt och den 

andra en yta av gräs. Båda konstruktionerna är systemhandlingar som projekterats för Spårväg City.  

  Konstruktion 1 består av: Slitlager (40mm), bituminöst bindlager (70mm), bituminöst bärlager 

(varierar), platsgjuten betong omgiven av en bullerdämpandematta, gjutasfalt under rälen samt 

spårhållare. Gaturäl. Skyddslager under bullerdämpande matta (kross 0-32)(80mm) och ett 

förstärkningslager (varierar). 

Konstruktion 2 består av: Gräs & växtjord (100mm), betongsliprar istället för spårhållare, makadam 

i två lager(varierande/200mm), och längst ner krossmaterial (600mm) Oftast Vignolräl 

 Vilka delar av konstruktionerna behöver bytas eller kanske genomgå ett större 

underhåll efter en viss tid, i sådant fall vad behöver göras? 

I Stockholm har vi ingen erfarenhet av gräs spår. När det gäller gaturäl allmänt är det viktigt 

att utföra spårslipning och påsvetsning i god tid. Påsvetsning sker normalt i kurvan och växlar. 

Om inte detta sker i tid kommer man att behöva genomföra spårbyte i förtid. Underhåll är 

billigare än spårbyte. En annan viktig del i underhållet är att se till att det ät tät mellan 

fogmassa och rälen för att undvika att vatten och smuts tränger sig ner i anläggningen.  

Rälslitage i speciellt kurvor är beroende på bl.a. kurvradie, kombination räls- och hjulprofil, 

typ av boggi, rätt smörjbalans. Eftersom slitaget i kurvor är störst, genomför man rälbyte i 

kurvorna först. Det som sker normalt är att man river allt till och med gjutasfalten och bygger 

upp det igen. 

 

  Efter hur lång tid behöver det bytas/underhållas?  

Går inte att svara på. Är beroende på de olika faktorer som jag nämnde tidigare. Första delen 

av Tvärbanan var färdigt i slutet av 90 talet. Under 2014 fick vi byta de första 9 kurvor. Hade 

man utförd rätt underhåll i tid hade man kunna förlänga livslängden på rälen med flera år.  

 

 Vad kostar bytet/underhållet (per spårmeter eller någon annan enhet)? 

 Jag tror att man måste kolla per spårmeter. Förra årets kurvbyte gick på 20 000kr per Spkm. 

Då pratar jag om direkta kostnader. Trafikersättning finns inte med. Det är ett genomsnitt. 

Utöver konstruktion 1 finns det flera andra typer av konstruktioner som vi använder. 

När det gäller underhåll är det omöjligt att svara på. Där är de direkta kostnader inte så stor, 

men då ska allt vara som det ska, rätt hjulprofil, rätt smörjbalans etc.  

 

  Görs vissa byten/underhåll samtidigt?  

Man försöker göra större åtgärder samtidigt under samma avstängningsperiod för att undvika 

flera separata avstängningar. Ska man byta räl, byter man på en gång de andra komponenterna 

ner till och med gjutasfalten. Detta gäller vid rälbyte. När det gäller underhåll sker detta 

normalt under trafikfria tider och efter genomförda besiktningarna.  
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Bilaga 4: Underhållsfrågor till GS AB Banteknik 

Besvarade av Karl Lampinen 

 

Skickade 4/12-2014 

Svarade 10/12-2014 

Hej! 

Jag har fått era frågor från Marika Cederblad, chef på spårsektionen på Göteborgs Spårvägar AB 

Banteknik, och har svarat efter bästa förmåga och samlat in svar där jag inte kunnat besvara 

frågorna själv.  

Först vill jag beskriva hur ansvarsfördelningen gällande arbetsuppgifter ser ut. Göteborgs 

Spårvägar är funktionsentreprenör, vi ska helt enkelt se till (och får betalt för) att anläggningen 

håller en viss funktion och att vagnen kommer fram. Göteborgs Stad, via Trafikkontoret, äger 

spåren. Skötsel av gräsytorna sköts av en annan underentreprenör, LP Entreprenad. Här är en 

person som jag tror kan åtminstone hänvisa er vidare: 

Niclas Petersson 

Arbetschef 

Era frågor fokuserar på själva spårbiten. I spårvägsanläggningen ingår också saker som 

kontaktledning, växlar och signalsystem. Dessa kommer jag dock inte behandla djupare då jag får 

intrycket av att ni är intresserade av spårbiten. 

Hur genomförs större underhåll i spårväg med ytskikt av gräs, såsom spårriktning, (tas 

gräset bort först)? Återanvänds gräset eller läggs nytt gräs? 

För att utföra spårriktning behövs gräset tas bort. Om det går är det lämpligast att återanvända gräs 

(eller, gräsarmeringen mer), men det kan ofta vara enklast att plantera nytt gräs. 

Hur ofta byts slitlagret ut vid gatuspår i asfalt? Hur ofta byts betonglagren ut om det finns i 

överbyggnaden? Där ni använt den såkallade ”Göteborgsmetoden”, måste asfalten som 

ligger mitt i överbyggnaden bytas ut? I så fall hur och hur ofta? Hur ofta byts rälen ut? Hur 

ofta byts sliprarna (Trä och betong)? 

För tillfället finns ingen fastställd utbytesperiod eller underhållsplan för anläggningens olika delar. 

Besiktningar utförs där det görs en bedömning på anläggningens skick och om det behövs en 

åtgärd. Denna information levereras sedan till Trafikkontoret, beställaren, som bestämmer om en 

större åtgärd ska utföras. Är det en mindre åtgärd som behövs för att säkerställa att trafiken kan 

passera (svetsa ihop ett rälsbrott, laga ett potthål, mindre spårjustering, ersättning av skadad 

betong med asfalt med mera) så ingår det i Göteborgs Spårvägars åtagande som 

funktionsentreprenör. 

Måste de olika ballastlagren bytas ut någon gång, i så fall, hur och hur ofta? 

Ballastlager kan bli kontaminerade av olika saker (föroreningar vi vatten, organiska material etc.) 

och då kan de tappa sin funktion och behöva bytas ut. Vid mindre arbeten så byts ofta delar av 

materialet och inte hela materialet ut. Vid större spårarbeten kan hela materialet bytas ut. 
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Vilka maskiner och metoder används vid de ”stora underhållen”? (alltså de underhåll som 

nämns i frågorna innan)  

Det är en väldigt stor fråga, men följande arbetsmaskiner är frekvent förekommande: 

Schaktfräs 

Lastbil med kran 

Spårgående grävmaskin. 

Tvåvalsvält 

Svetsbilar 

Vanligt förekommande maskiner: 

Mutterknack 

Domkrafter 

Asfaltskap 

Rondellslip 

Gatustopper (komprimeringsmaskin för grävmaskin som används vid gaturäl) 

Växelstopper (komprimeringsmaskin för grävmaskin som används vid växlar) 

Kramaggregat (komprimeringsmaskin för grävmaskin som används vid sliprar) 

Master 35:a 

Borrhammare 

Planlaser 

Vibroplatta 

Vilken metod som används är helt avhängigt av syftet med underhållet, så det är lite svårt att 

beskriva. 

Har ni några ungefärliga dokumenterade kostnader på dessa stora underhåll, så tar vi jätte 

gärna del av dem. 

Tyvärr är det väldigt svårt att säga, lite som ”hur långt är ett snöre”. Faktorer som påverkar 

kostnaden innefattar: 

Vad ska göras? (stor skillnad mellan ett potthål och gjutning av betongplatta inklusive ny räls) 

Hur stor är åtgärden? 

Kan vi jobba dag eller natt? 

Hur snabbt ska jobbet bli klart? Det vill säga hur mycket resurser måste avsättas och kan vi jobba 

på två håll samtidigt? 

Hur ser trafiksituationen ut? Kan vi få avstängt spår (ovanligt vid mindre arbeten) eller måste vi 

jobba i trafik, och därmed ha säkerhetspersonal för yrkesarbetarna? 

 

Vad finns för andra större underhåll?  

Vanliga större underhåll är: 

Spårjustering 

Byte av tunganordning 

Rälbyte 

Slipersbyte 

Påläggssvetsning 
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Har ni stött på några andra problem med grässpår? 

Man kan få problem med konstgräset när man plogar om det läggs för hög, det hamnar i en stor 

hög. Vanligt gräs slits bara bort om det ligger för högt. 

Har ni haft problem på spåren med vignolräl då ni inte plogar de? Bildas det inte is? 

Nej, eftersom det inte går någon annan trafik än spårvagnar på vignolräl så packas inte snön på det 

viset. 

Hur gjorde ni när ni byggde grässpåren. byggdes först konstruktionen upp utan 

gräsytskiktet, så att spårvagnarna kunde köra på spåret ett tag (kanske 1år) för att det ska 

sätta sig, och efter det la ni på gräsytskiktet? Om ni in gjorde det, tycker ni det skulle vara 

smart att göra för att slippa onödiga underhållskostnader?  

Ja, man bygger spåret först och låter det ligga ca 1 år för att man ska ha en möjlighet att justera 

spåret innan gräs läggs.. 

Går era svetsbilar på räl? 

Nej. 

Med vad smörjs rälsen? 

Det finns olika sorters smörjmedel. Dels finns SSM Ecco som påförs via smörjbil och fasta 

smörjstationer på farkant och fläns, vilket mekaniskt sköljs bort vid regn (för att undvika problem 

i avloppssystemet och/eller växelaggregaten). Sedan finns Ceplattyn 300 som är en 

friktionsmodifierare som innehåller grafit och som påförs manuellt på farkant och fläns, detta 

medel sitter kvar även vid regn och tas bort manuellt. Slutligen har vi Keltrack, en top-of-rail-

smörjning, där (för tillfället, utveckling pågår) det påförs manuellt på rälhuvudet. 

Har ni några ungefärliga dokumenterade kostnader på era ”små” underhåll så tar vi jätte 

gärna del av dem.  

Samma svar tyvärr som er fråga gällande större underhåll. 

 

 

Separerar ni gräset från rälen med gummibeläggning? 

Eftersom vi är en funktionsentreprenör så utför vi konstruktioner enligt beställaren, 

Trafikkontorets, anvisningar. Vänligen följ följande länk och välj ”räl på slipers och gräs” för 

normalsektion. http://th.tkgbg.se/sv-se/start/standardritningar.aspx  

Varför har ni på en sträcka använt gaturäl i gräs istället för vignolräl? 

Oftast handlar valet av gaturäl om att det antingen är snäv horisontal- eller vertikalgeometri, alltså 

små radier. Det kan också hänga ihop med att beställaren vill ha en sammanhållen sträcka med 

samma rältyp. 

Korta sträckor med gaturäler/vignolräler är oönskat. 

http://th.tkgbg.se/sv-se/start/standardritningar.aspx
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Vad är en likriktarstation? 

Likriktarstationen likriktar spänningen från nätets växelspänning till likspänning som matas ut på 

luftledningen för vagnarnas drift och som driver vissa växelaggregat. 

Har ni haft problem med att ström i rälen påverkas av blött gräs? 

 Den ström som finns i rälen är en återledning från vagnarnas motorer den påverkas inte av blött 

gräs däremot kan spårledningarna i rälen påverkas negativt. 
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Bilaga 5: Kalkyler, kalkylator Håkan Andersson på Skanska 

 Krossmaterial 

Transportkostnad: 50 kr/ton (avstånd 20 km) 

Utläggning 2 man + grävmaskin + vibb, 40-50 m2/tim à 35 kr/m2 

Kross: Behövs beställa 30% mer än beräknad pga. att spill tillkommer 

Makadam: Behövs beställa 10% mer än beräknad pga. att spill tillkommer 

  

Bullermatta 

Utläggning bullermatta 2 man 15 m2/tim à 50 kr/m2 

Asfalt 

110 mm AG handläggning: 500 kr/m2 

70 mm ABB handläggning: 360 kr/m2 

40 mm ABS handläggning: 240 kr/m2 

Gjutasfalt 

Utläggning: 300 kr/m2 

Betong 

Material-, leverans- & arbetskostnader: 6000 kr/m3 
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Bilaga 6: Telefonintervju 3/12-14 Håkan Karlén 

Inget finmaterial i överbyggnaden 

 

Något som skiljer marken från jorden – geotextil 

 

Växtjord och gräs läggs på geotextilen 

 

Inget gräs i spåren, det beror på att spåret ej går att inspektera, går att vika upp när man ska 

köra en spårjusteringsmaskin  underlättar underhållet 

 

Gummiklossar som skiljer gräset från rälen (livblock), 1000 kr/m inklusive material och 

arbetskostnader 

 

Bullren ej uppmätta, normalt tar gräs upp 3-5 decibel 

 

Vattnet tar upp en del av vattnet, resten dräneras neråt, inga separata vattenledningar behövs 

 

Sedum har används också, sedummatta läggs, växtjord behövs inte  används i bremen 

Tyskland, tål ej slitage som om någon går på den  behöver gödslas 

 

Gräset behöver klippas, och så måste man också ta upp det klippta gräset annars får man 

problem att spåret kan bli halt 

 

Vanliga ”sitta-på gräsklippare” 

 

Gräset ligger 5 cm under rälen så snöröjning behövs inte 

 

Underhåll – Lennart 0708251096 hälsa från Håkan 

 

Vattnas under torrperioder (sedum sköter sig själv) 

 

Vignolspår används för det mesta, med betongslipers (betongsliper finns att köpa färdiga, som 

är färdiga med fästen för vignolspår)  träslipers börjar komma med färdiga fästen 

 

Gaturäl – träsliper, 5 cm till gräsnivå 

 

Underhållet försvåras med grässpår, vid sliperbyte så måste gräs tas bort, men går att 

återanvändas 

 

Problem som framkommit med grässpår är att folk går på det vilket har gjort att man har varit 

tvungen att sätta upp staket 

 

500-600 kr/kvm inklusive material (gräs, jord, geotextil) och arbetskostnader 
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Bilaga 7: Prislista bullermatta Skanska AB 

Lev. Benämning Tjocklek Bredd M Längd M total m² Listpris   Sum L 

                

MFS 1259 25mm 2,5 20 50 430 kr   21 500 kr 

MFS2251 15mm 0,375 40 15 310 kr   4 650 kr 

MFS2251 15mm 0,375 5 2 310 kr   581 kr 

                

                

Sylodyn 23290 70mm 0,335 18 6 
3 385 

kr   20 412 kr 

MFS2251 15mm 0,626 20 13 310 kr   3 881 kr 

MFS2251 15mm 0,836 5,6 5 310 kr   1 451 kr 

                

                

  15mm 0,5 7,2 4 310 kr   1 116 kr 

                

    
        

    
Fraktkostnad 0 kr 0 kr 0 kr 

    
Summ totalt     53 591 kr 
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Bilaga 8: Prislista för grus- och krossprodukter 
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Bilaga 9: Information om Spårväg City 

 


