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VTI notat 47-2004  

Förord 
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av projektet ”Spårvägens 
infrastruktur”. Projektet är ett delprojekt inom ramen för det av VINNOVA 
finansierade temat ”Light Rail – Light Cost, del II”. Projektledare har varit 
Ragnar Hedström som även skrivit rapporten 

Materialet till denna rapport bygger på de synpunkter och diskussioner som 
förts i samband med de Banteknikmöten som genomförts i Göteborg 2000, 
Helsingfors 2001 och Stockholm 2002. Vid dessa möten har representanter för 
Trafikkontoret i Göteborg, SL Infrastruktur AB, Spårvägen i Oslo samt 
Helsingfors Trafikverk medverkat.  

Ett varmt tack riktas till alla som medverkat i projektet och till Anita Carlsson, 
VTI, som svarat för rapportens slutredigering.  
 
Linköping augusti 2004 
 
 
Ragnar Hedström 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Man kan konstatera att det finns ett flertal olika konstruktionslösningar när det 
gäller spårvägsspår vilket indikerar att det inte är självklart hur spårvägsspår skall 
utformas. Trots att spårvägsspår har funnits under lång tid har det inte vuxit fram 
något internationellt accepterat standardutförande på motsvarande sätt som det 
finns för konventionella järnvägsspår. Tekniken för spårvägsspår grundar sig i 
hög grad av de specifika förutsättningar och lokala traditioner som gäller för den 
aktuella staden.  

Kostnaden för ett spårvägssystem redovisas ofta i litteraturen som totalsumman 
för fordon och infrastruktur och det är inte alltid möjligt att separera dessa 
kostnadsposter. Detta i kombination med det stora antalet varianter på 
spårvägsspår gör det svårt att få en exakt bild av kostnaden för spårvägens 
infrastruktur. En allmän uppfattning är dock att infrastrukturen står för ca 75 % 
och fordonen för ca 25 % av den totala investeringskostnaden. Det ökade intresset 
för spårvägssystem i allmänhet har dock även medfört ett ökat intresse för att 
utveckla enhetligare spårkonstruktioner i syfte att reducera investeringskostnaden 
och kostnaden för framtida underhåll.  

Spårvägstrafik har förekommit under lång tid men någon forskning om 
spårvägens infrastruktur har inte bedrivits i någon större omfattning i motsats till 
vad som skett inom järnvägsområdet. Även om det finns likheter mellan 
spårvägens och järnvägens infrastruktur är inte järnvägstekniken direkt överförbar 
till spårvägstekniken. Spårvägen är i flera avseende annorlunda, har andra typer 
av problem och dessa problem måste lösas på annat sätt än vad som görs inom 
järnvägsområdet. För att kunna möta framtida kunskapsbehov när det gäller 
spårvägens infrastruktur är det därför angeläget att en ökad forskningsverksamhet 
inom detta område initieras. 
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1 Bakgrund och syfte 
Trots att spårvägsspår har funnits under lång tid har det inte vuxit fram något 
internationellt accepterat standardutförande på motsvarande sätt som det finns för 
konventionella järnvägsspår. Det råder fortfarande oenighet om vad som är det 
optimala spåret. Anledningen till detta är att de förutsättningar som råder på den 
specifika plats där spårvägsspår skall anläggas måste beaktas. Det kan vara frågan 
om markförhållanden, rådande trafik- och stadsmiljö, finansieringsmöjligheter, 
hur linjenätet kan utformas, etc.  

Tekniken för spårvägsspår grundar sig i stor utsträckning på de specifika 
förutsättningar som gäller för den aktuella staden och dess lokala traditioner vilket 
har resulterat i ett stort antal olika lösningar på spårvägskonstruktioner. Även om 
det finns en stor kunskap inom detta område är den sannolikt avgränsad till ett 
fåtal aktörer.  

Infrastrukturen utgör en stor del av den totala kostnaden för ett 
spårvägssystem. En allmän uppfattning är att infrastrukturen står för ca 75 % och 
fordonen för ca 25 % av den totala investeringskostnaden. Att det är en 
kostnadskrävande del beror till stor del på att det karaktäriseras av ett stort 
hantverk vilket innebär att det är personalkrävande. I många fall är det även trångt 
om utrymme där spårvägsspår skall anläggas vilket kan medföra svårigheter att 
komma fram med arbetsmaskiner och att hitta lämpliga upplagsplaster för 
materialet. Avsaknaden av rationella arbetsmetoder har således en viss inverkan 
på kostnadsbilden. Den allmänna utvecklingen inom spårvägsområdet har medfört 
ett ökat intresse för att hålla nere investeringskostnaderna för infrastrukturen.  

Även underhållet tenderar att bli dyrbart, speciellt då spåren är förlagda i 
gatumiljö där kraven på samverkan mellan gata och spår är höga, bl.a. med 
avseende på sättningar. I de fall då spåren är förlagda i gatumiljö kommer de 
underhållsåtgärder som är nödvändiga att genomföra även att medföra störningar 
för såväl spårvägsresenärerna som andra trafikantgrupper. Utformningen av 
spårvägsspår måste därför ses ur ett helhetsperspektiv där investeringskostnaden 
för den specifika konstruktionen måste ställas i relation till framtida drift- och 
underhållskostnad. Låg investeringskostnad kan initialt vara attraktivt men kan på 
sikt innebära höga drift- och underhållskostnader och oacceptabla driftstörningar. 
Driftsäkerhet och rimliga investeringskostnader är därför av stor betydelse för om 
spårvägssystemet skall bli attraktivt och accepterat.  

Syftet med detta projekt är att inledningsvis ge en övergripande introduktion 
om olika typer av spårvägskonstruktioners utformning och funktion. I ett längre 
perspektiv förväntas projektet leda till fortsatt arbete som därigenom kan ge ökad 
förståelse för och kunskap om olika spårkonstruktioners fördelar och nackdelar ur 
ett såväl kostnads- och anläggningsperspektiv som drift- och underhålls-
perspektiv.  
 
1.1 Metod och avgränsningar 
Materialet till denna rapport bygger på en genomgång av litteratur. Det material 
som framkommit i samband med sökning i olika databaser har dock varit av 
mycket begränsad karaktär.  

En stor del av materialet utgörs även av den information som inhämtats i 
samband med tre stycken genomförda Banteknikmöten. Vid dessa möten har 
representanter medverket från Trafikkontoret i Göteborg, SL Infrateknik i 
Stockholm, Oslo Spårvägar, Trafikkontoret i Helsingfors samt Norrköpings 
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spårvägar. Dessa aktörers samlade erfarenhet från spårvägsområdet har varit ett 
värdefullt bidrag till det material som rapporten bygger på. 
 
 
2 Spårets funktion och uppbyggnad  
De funktionella kraven på spåret är enkla i motsats till kraven på fordonen. Spåret 
skall styra spårvagnen och spåret skall i så liten utsträckning som möjligt ge 
upphov till buller och vibrationer. Allt detta skall ske till så låg kostnad som 
möjligt och därvid skall trafikanternas kostnad medräknas.  

Generellt karaktäriseras spårvägsspår av att det är anpassat till axellaster 
mindre än 100 kN vilket är betydligt lägre jämfört med förekommande axellaster 
på konventionella järnvägsspår. När det gäller spårvägsspår finns det fler typer av 
spårkonstruktioner jämfört med vad som är fallet inom järnvägssidan.  

De externa krav som definieras i snittet hjul-spår kan brytas ner till interna 
krav. Rälshuvudet skall kunna stå emot tryck och sidokrafter i kontaktytan hjul-räl 
utan skador och utan att slitas alltför snabbt. Rälerna skall även överföra 
hjullasten till underbyggnaden och tillsammans med denna fungera så att trycket 
på undergrunden blir så lågt att inga oacceptabla sättningar eller andra rörelser 
uppkommer. En vanligt förekommande rälstyp vid spårvägstrafik är den så 
kallade gaturälen vars principiella utformning framgår av figur 2.1. Denna rälstyp 
förekommer i ett flertal varianter, bl.a. med avseende på vikt/m, flänsrännans 
bredd, materialkvalitet, mått på rälsliv, rälsfot, etc. 

Vagnen styrs – på samma sätt som vid järnvägar – genom att hjulen är 
utrustade med flänsar. I motsats till den konventionella järnvägen har dock 
hjulringarna i många system svarvats cylindriska (inte koniska) och av tradition 
har hjulringarna varit mycket smala för att inte få problem med uppstickande 
gatubeläggning. En konsekvens av detta är att spårkorsen konstrueras med 
flänsbärning och att rännskenans inre kant även fått fungera som styrande ledräl i 
kurvor oh korsningar.  

 
Figur 2.1 Principskiss på spårvägsräl. 
 
Spåret skall inte bara motstå vertikala krafter från vagnar och vägfordon. Ett spår 
måste även kunna motstå ett visst mått av sidokrafter. På raksträckor kan hjul och 
andra delar av vagnen komma i egensvängning vilket kan leda till krafter mellan 
hjulfläns och räl och i kurvor kan flänsen trycka mot ytterrälen. Vid gatuspår 
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tillkommer dessutom stora krafter från tunga fordon som bromsar eller accelererar 
sidledes över spåret.  

 
2.1 Överbyggnad 
Allt som ligger mellan rälens överyta och den obearbetade undergrunden – den så 
kallade terrassytan – brukar kallas överbyggnad. Denna består av ett mer eller 
mindre konstfärdigt uppbyggt lager av naturmaterial, asfalt eller betong samt rälen 
och dess komponenter. Undergrunden består av jordartsmaterial med viss 
elasticitet och kompressibilitet. 

Överbyggnaden har alltså uppgiften att sprida det höga trycket i kontaktytan 
hjul-räl till ett lågt och så jämnt som möjligt utbrett tryck mot terrassytan. Detta 
sker genom att de i överbyggnaden ingående materialen antingen har sådan inre 
friktion att de sprider lasten (till exempel makadam, ev. asfaltbunden) eller att 
konstruktionen har en böjstyvhet (en konventionell räl eller en rännskeneräl, 
armerad betongplatta). Det är också viktigt att överbyggnaden har en sådan 
motståndskraft mot förekommande tryck och vibrationer att den inte deformeras.  

Överbyggnaden har till uppgift att fördela lasten jämnt över terrassytan så att 
dels sättningar är acceptabla, dels att de är lika stora för spåret som för vägytan. 
Det finns emellertid flera krav. Om undergrundens material komprimeras under 
den pålagda lasten av överbyggnaden och trafiken sjunker terrassytan. Detta sker 
oftast ojämnt och då kommer både spåret och vägen att uppvisa ojämnheter. 
Vägytan justeras rutinmässigt genom att man lägger på ett nytt, utjämnande 
slitlager, men hur gör man med spåret? Antingen får man bygga så att terrassen 
under inga omständigheter rör sig mer än några millimeter om året eller också får 
man konstruera spåret så att dess sjunkning är obetydlig även om vägytan sätter 
sig avsevärt mer – denna får då förses med ett nytt slitlager. I det tredje 
alternativet sjunker både spår och väg någon centimeter varje år men man har ett 
spår som enkelt kan justeras i höjd. För alternativ två talar att man under alla 
omständigheter måste förnya beläggningen med jämna mellanrum eftersom denna 
slits av dubbdäck och deformeras av tunga fordon (plastiska rörelser i asfalten).  

När man schaktar undan för att få plats med spårkonstruktionen kommer 
trycket på den underliggande terrassytan att försvinna. När spåret väl kommit på 
plats har lasten sannolikt ökat något (beroende av densiteten hos det borttagna och 
tillförda materialen eftersom volymen är densamma). Den ringa skillnaden i last 
bör inte ge upphov till någon ökad sättningshastighet under förutsättning att lasten 
sprids jämnt över hela terrassytan. Om rälerna vilar på ett underlag av krossgrus 
kan detta teoretiskt uppnås men i praktiken kan man aldrig undvika att lasten 
fördelas ojämnt. Till detta kommer rörliga lasten från spårvagnarna plus 
vibrationer från hjulen. Undergrunden (terrassytan) kan många gånger ha en sådan 
bärighet att detta aldrig blir ett problem men man får ändock räkna med att 
ballastmaterialet långsamt struktureras om och i viss mån krossas. 

I vissa fall måste man även räkna med att tjälen tränger ned djupare i 
spåröverbyggnaden än i ursprungskonstruktionen. Om gatans bärlagergrus ersätts 
med betong sänks materialets värmekapacitet radikalt och under en sträng vinter 
kan tjälen tränga ned i en undergrund som aldrig tidigare tjälat. Om undergrunden 
innehåller lera kommer denna att ändra struktur och när den så småningom tinar 
minska i volym. 

Definition av över- respektive underbyggnad när det gäller spårvägsspår är inte 
lika tydlig som inom järnvägssidan. Med underbyggnad avses dock i många 
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sammanhang det befintliga markskiktet som själva spårkonstruktionen placeras 
på. Med tanke på de förhållandevis små axellasterna som förekommer på 
spårvägen krävs ofta inte så stora åtgärder för att få en fungerande undergrund.  

Överbyggnaden är den del av spårkonstruktionen som ”anläggs” och som 
syftar till att bära och fördela lasten från spårvägsfordonen vidare ner i 
underbyggnaden. Överbyggnaden måste vara anpassad för att bära den last och 
klara det klimat som den utsätts för. Det saknas dock bra beräkningsmodeller för 
att dimensionera en optimal överbyggnad för spårburen trafik i stadsmiljö vilket 
innebär att dimensioneringen ofta görs utifrån lokala erfarenheter och rådande 
förutsättningar. Den senaste tidens ökade intresse att etablera nya spårvägssystem 
har dock aktualiserat behovet av ett mer systematiskt utvecklande av 
dimensioneringsmodeller för spårvägskonstruktioner. Överbyggnaden kan delas 
in i tre funktionella delar:  

– Ytskiktet som antingen endast är en ytbeklädnad eller också är avsett att 
fungera som slitlager åt den icke spårburna trafiken. 

– Själva ”konstruktionen” som bär den spårburna trafiken. Denna del består 
av räler och något system av slipers eller liknande för att hålla rälerna på 
plats med ett konstant avstånd mellan dessa. 

– Sista delen är den bärande konstruktionen som kan bestå både av bundna 
och obundna material. 

 
Alla delar i överbyggnaden samverkar. Nedbrytningen av konstruktionen syns på 
något av de två övre skikten men orsaken är ofta den bärande konstruktionen 
under dessa. Två principiellt olika faktorer påverkar nedbrytningen, trafiken på 
ytan och rörelser i materialet orsakade av tjälprocessen. Lasten på ytan 
åstadkommer antingen ett slitage eller en omlagring i underliggande lager. Tjälen 
leder till tjällyft (vilket kan vara ojämnt) eller till en förhöjd vattenkvot i 
materialet som i sin tur kan leda till permanenta deformationer förorsakade av 
trafiken på ytan. 
 
2.2 Olika spårvägsmiljöer 
En uppdelning av spårvägsspår kan göras med hänsyn till omgivande miljö, där 
tre olika spårvägsmiljöer kan urskiljas: 
– På egen banvall och fysiskt avskild från all annan trafik (utom vid 

plankorsningar).  
– På avskilt spårområde, i gatumiljöer men skilt från övrig trafik genom 

markeringar eller fysiska hinder. Spårområdet är ofta utformat för att 
möjliggöra viss trafik med vägfordon som exempelvis utryckningsfordon.  

– I gata, s.k. gatuspår, där spåret utgör en integrerad del av ytan som även är 
avsedd för vägfordon och fotgängare.  

 
Spår på egen banvall 
Spår på egen banvall är kraftigt avskild från all annan trafik med hjälp av någon 
form av stängsel eller räcke, se figur 2.2. 
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Figur 2.2 Spår på egen banvall. 
 
I princip har spår på egen banvall samma uppbyggnad som ett konventionellt 
järnvägsspår, dvs. med vingnolräler, sliprar och ballast. Trafiken på denna spårtyp 
framförs ofta med högre hastighet jämfört med exempelvis trafiken på gatuspår. 
Den högre hastigheten kan upprätthållas med tanke på det begränsade antalet 
konfliktpunkter och att det är längre mellan hållplatserna. Underhållet på denna 
spårtyp underlättas av att det inte blir några större störningar för den omgivande 
biltrafiken. Där spår på egen banvall övergår till gatuspår måste övergångsspår 
mellan vignolräler och gaturäler anläggas. I vissa fall kan detta även vara aktuellt 
då spår på egen banvall övergår i spår på avskilt spårområde.    
 
Avskilt spår 
Med avskilt spår avses i detta sammanhang ett spårområde som i första hand skall 
trafikeras av spårvägsfordon vilket framgår av figur 2.3.  
 

 
Figur 2.3 Spår på avskilt spårområde.  
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Spårområdets avgränsning till övrig trafik kan exempelvis utgöras av förhöjd 
kantsten vilket innebär svårigheter för bilar att köra upp på spårområdet. Annan 
trafik som gång- och cykeltrafik kan passera även om det inte är meningen. Spår 
på avskilt område är således inte lika avgränsat som spår på egen banvall. Rälerna 
på avskilt spårområde kan antingen vara av vignoltyp eller av typ gaturäl. Om 
gaturäl används slipper man problemet med övergångsräler mellan de båda 
rältyperna i de fall då spåret övergår i gatuspår.  

Om spårområdet skall kunna trafikeras av exempelvis utryckningsfordon eller 
arbetsfordon utformas ofta spårområdet med en hårdgjord yta av exempelvis asfalt 
eller någon form av gatsten eller marksten, se figur 2.4. 
 

 
Figur 2.4 Spår på avskilt område med hårdgjord yta. (Foto: VTI.) 
 
I figur 2.4 utgörs ytskiktet av små betonghålstenar som är placerade i ett skikt av 
matjord i vilket man sedan har sått gräsfrön, figur 2.5.  
 

 
Figur 2.5 Detalj av spårvägsspår med hårdgjord yta av betonghålsten.  
(Foto: VTI.) 
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Gatuspår 
Den tredje spårtypen är gatuspår och karaktäriseras av att det är anlagt i 
gatuplanet där det förekommer blandtrafik, se figur 2.6.  
 

 
Figur 2.6 Exempel på gatuspår. 
 
Spårområdet skall kunna trafikeras av både spårvägsfordon och andra typer av 
fordon inklusive cyklister och fotgängare. Detta betyder att det inte får 
förekomma någon nivåskillnad mellan rälens överkant och gatan. Det skall alltså 
vara möjligt för andra fordon att trafikera spårområdet i såväl korsande som 
längsgående riktning. I gatuspår med blandtrafik förekommer ofta sättningar 
mellan rälen och gatubeläggningen vilket gör att denna spårtyp är relativt 
underhållskrävande och kan därmed orsaka stora störningar för övrig trafik.  
 
2.3 Olika typer av ytskikt i spårkonstruktioner 
Spårvägsspår kan även karaktäriseras med avseende på vilket ytskikt det färdiga 
spåret utformas med. Det finns fler faktorer som kan vara avgörande för valet av 
ytskikt som t.ex. den omgivande miljön. Som tidigare redovisats kan ytskiktet 
bestå av asfalt eller betong. Ett ytskikt av asfalt eller betong kan färgas i en 
avvikande färg för att därigenom få ett mer estetiskt tilltalande spårområde. Ett 
ytskikt i avvikande färg kan även vara ett sätt att fästa uppmärksamheten på att 
här ligger ett spårvägsspår. Ytskikt av betong kan även mönstras av estetiska skäl 
eller för att på ett tydligt sätt markera själva spårområdet.  

Ytmaterialet i överbyggnaden måste vara kemiskt och mekaniskt stabilt samt 
tjälsäkert även på lång sikt. Materialet får inte orsaka korrosion på betong och stål 
och får inte heller orsaka miljöskador på omgivningen. De vanligaste materialen 
som utnyttjas i överbyggnaden i samband med spår i gatutrafik är markbetong, 
asfalt eller gatsten. Valet av beläggningsmaterial beror bl.a. på: 

• förekommande trafiklast från spårvägstrafiken och övrig gatutrafik 
• vilken bullernivå till omgivningen som respektive beläggningsmaterial ger 

upphov till 
• beläggningens estetiska utseende. 
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I korsningar där spåren utsätts för stora trafiklaster används ofta markbetong som 
slitlager. Markbetong är dyrare än asfalt men är som slitlager betydligt starkare. 
Asfalt är vanligt som slitlager i spårområdet. Asfalt är billig men asfaltytor och 
spårområde kräver större underhåll än asfaltytor utan spår. Spårområdet kan även 
beläggas med gatsten eller marksten. Sten som beläggning blir mycket tålig med 
minimalt underhåll. Dessutom är den vacker och passar oftast bra i äldre 
stadsmiljöer. Nackdelen med gatsten är att den är dyr och läggningen kräver 
manuellt arbete. Vid blandtrafik ger gatsten upphov till mer buller än asfalt. 
Marksten är stabilare och ger bättre friktion, framför allt vid fuktig väderlek. En 
fördel med gatsten och marksten är att detta beläggningsmaterial enkelt kan 
utnyttjas för att tydliggöra det totala området som spårvägsfordonen kommer att 
röra sig inom. 

Anläggningskostnad, framtida underhållsbehov och därmed kostnaderna för 
denna verksamhet, det estetiska utseendet liksom risken för sättningar i 
förhållande till omgivande gatunivå är exempel på faktorer som måste beaktas i 
valet av beläggningsmaterial. 

Ett annat vanligt förekommande ytskikt är gräs vilket kan exemplifieras med 
hjälp av figur 2.7 och som vanligtvis går under benämningen grässpår. 
 

  
Figur 2.7 Exempel på spårvägsspår med ytskikt av gräs, så kallat grässpår. 
 
Förutom att grässpår är estetiskt tilltalande har det en viss ljuddämpande effekt. 
Andra alternativ på ytskikt kan vara gatsten vilket visas i figur 2.8. 
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Figur 2.8 Exempel på spårvägsspår med ytskikt av gatsten . 
(Foto: Jan Zetterberg, Norrköpings kommun.) 
 
 
2.4 Exempel på olika spårkonstruktioner 
Det finns inget enkelt och självklart sätt att systematisera alla olika varianter på 
spårvägsspår men en generell uppdelning kan dock göras i makadamspår, 
asfaltspår samt betongspår. Vilken kombination som väljs i det enskilda fallet 
beror på vilka förutsättningar som gäller i respektive fall. Faktorer som måste 
beaktas är bl.a. undergrundens beskaffenhet, ekonomiska förutsättningar, 
omgivande trafik- och stadsmiljö etc. Makadamspårets uppbyggnad har, så när 
som på själva rälsprofilen, stora likheter med ett konventionellt järnvägsspår.  
 
2.4.1 Asfaltspår 
Den principiella uppbyggnaden av asfaltspår framgår av figur 2.9. 
 

 
Figur 2.9 Asfaltspårets principiella uppbyggnad.  
 
I denna konstruktion är bankroppen uppbyggd av ett asfaltlager på vilken rälerna 
placeras. Mellan rälfotens undersida och asfaltlagret appliceras ett lager av 
gjutasfalt för att på så sätt säkerställa spårets horisontella läge. Ovanpå asfaltlagret 
läggs sedan ett lager med ballast och ovanpå detta läggs ett bärlager av asfalt. 
Överst i konstruktionen läggs sedan ett slitlager av asfalt. Det inbördes avståndet 
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mellan rälerna säkerställs genom så kallade spårstag vilka skruvas i respektive 
räls rälsliv. Mellan det översta slitlagret av asfalt och rälshuvudet läggs ett så 
kallat TOK-band som kan liknas vid en tätningslist. TOK-bandet består av ett 
gummiliknande material med god vidhäftningsförmåga. Materialets elastiska 
egenskap innebär att eventuella rörelser i rälen och slitlagret kan tillåtas utan att 
det uppstår sprickbildning. 

Den inledande fasen av ett asfaltspårs uppbyggnad i praktiken framgår av figur 
2.10.  
 

 
Figur 2.10 Asfaltspår under uppbyggnad.  
(Foto: Faegh Adelpour, SL Infrateknik AB.) 

 
2.4.2 Betongspår 
Betongspår kan delas in i tre huvudgrupper:  
Betongplatta – ballast – betongöverbyggnad  
Betongplatta – ballast – asfaltöverbyggnad  
Betongplatta – betongöverbyggnad (så kallat Edilonspår). 
 
Den principiella uppbyggnaden av betongspår med betongöverbyggnad framgår 
av figur 2.11. 
 

 
Figur 2.11 Principiell uppbyggnad av betongspår med betongöverbyggnad. 
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I denna konstruktion utgörs bankroppen av ett betongskikt på vilket rälerna 
placeras. Ovanpå betongskiktet läggs ett lager med grusballast och ovanpå detta 
läggs sedan ett slitlager av fiberbetong. En variant på denna spårkonstruktion är 
betongplatta med asfaltöverbyggnad. Det översta slitlagret utgörs då av ett 
slitlager av asfalt. 

Gemensamt för båda dessa spårkonstruktioner är att under rälsfoten appliceras 
ett lager av gjutasfalt vars syfte är att hålla rälen i rätt läge. Mellan rälerna finns 
även tvärgående så kallad spårstag vars syfte är att säkerställa rätt spårvidd mellan 
rälerna. Vidare gäller att mellan rälshuvud och spårkonstruktionens ytskikt 
placeras så kallat TOK-band och som består av ett elastiskt gummimaterial. Syftet 
med denna konstruktionsutformning är att få god vidhäftning mellan rälen och 
ytskiktet samt att tillåta vissa rörelser i rälen.  
 
Edilonspår 
En variant på betongspår är det så kallade Edilonspåret vars principiella 
uppbyggnad redovisas i figur 2.12. 
 

 
Figur 2.12 Edilonspårets principiella uppbyggnad. 
 
Denna konstruktion är uppbyggd av två på varandra liggande betongskikt. Jämfört 
med ett konventionellt betongspår finns det alltså inget ballastlager i Edilon-
konstruktionen. I det översta betongskiktet görs en två parallella ursparingar i 
betongen i vilka rälerna sedan placeras.  

Tillvägagångssättet då Edilonspår skall byggas framgår av figur 2.13. 
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Figur 2.13 Edilonspår. (Foto: VTI.) 
 
Först gjuts den understa betongplattan. Ovanpå denna placeras träformar som så 
småningom kommer att resultera i de ”kanaler” som rälerna sedan skall placeras i. 
Mellan träformarna placeras armering varefter mellanrummet mellan träformarna 
fylls med betong vilket framgår av figur 2.14. 
 

 
Figur 2.14 Edilonspår. (Foto: VTI.) 
 



VTI notat 47-2004 19 

När betongen härdat plockas träformarna bort och slutresultatet framgår av figur 
2.15. 
 

 
Figur 2.15 Edilonspår. (Foto: VTI.) 
 
I de öppna kanaler som finns i betongplattan placeras rälerna i enlighet med vad 
som framgår av figur 2.16.  
 

 
Figur 2.16 Edilonspår. 
 
På ömse sidor om rälslivet placeras fyrkantiga plaströr. Det utrymme som blir 
kvar i ”rännan” fylls med ”Edilon Corkelast” som är en fyllnadsmassa som syftar 
till att hålla rälen på plats. Det huvudsakliga syftet med de fyrkantiga tomrören är 
att ”fylla ut” utrymmet i kanalen så att det inte går åt så mycket fyllnadsmassa 
eftersom den är dyr. I vissa fall kan tomrören utnyttjas för att lägga ledningar i. I 
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de fall Edilonspåret övergår i någon annan typ av spårkonstruktion täpps de 
fyrkantiga plaströrens ändar till på sätt som visas i figur 2.17. 
 

 
Figur 2.17 Edilonspår. 
 
Detta är en konstruktionstyp som funnits sedan 1945. Fördelarna med Edilon-
spåret är bl.a.: 
– Liten underhållskostnad. Lätt att byta rälerna den dag det är aktuellt 
– Låg livscykelkostnad (LCC) vilket bl.a. påvisats av universitet i Delft 
– Minimal konstruktionsvikt och konstruktionshöjd 
– Integrering med vägtrafiken 
– Snabb och enkel installationsteknik under varje väderleksförhållande. 

Kapaciteten för läggning av Edilonspår är ca 200 meter under 8 timmar 
– Edilonspåret kan byggas på flera sätt 
– Edilonspåret förväntas ge mindre buller och vibrationer än annan byggteknik.  
 
Nackdelarna med Edilonspåret är bl.a.: 
– Höga anläggningskostnader 
– Snäva toleranskrav vilket ställer stora krav på att spåret är rätt justerat från 

början 
– Toleranser på +/-1 millimeter både vertikalt och horisontellt. 
 
När det gäller Edilonspåret har en liten annan teknik utvecklats som innebär att 
formsättningen av ”kanalerna” inte behöver göras. Tekniken kräver en speciell 
maskin som innebär att kanalerna skapas samtidigt som betongplattan gjuts. Det 
är således frågan om en typ av glidformsgjutning. För att detta skall fungera krävs 
att betongen är så trögflytande att ursparingen för kanalerna inte behöver 
formsättas. Metoden är betydligt mer rationell än vad den konventionella 
byggmetoden för Edilonspår är men betydligt dyrare.  
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Tabell 2.1 Sammanställning av användningsområden för betongspår.  
Betong/kross – asfalt Betong/kross – betong Betong/betong 
Där lera finns i undergrunden. 
I samtrafik/kollektivtrafik på 
linjen. 
Låga kostnader för 
ersättningstrafik. 

Där lera finns i undergrunden. 
I samtrafik/kollektivtrafik/håll-
platser. 
Vägöverfarter. 

Där lera finns i undergrunden. 
I samtrafik/kollektivtrafik starkt 
trafikerad. 
Höga kostnader för ersättnings-
trafik.  
Områden som ej bör störas ofta. 

Positivt Positivt Positivt 
Lägst investeringskostnad. 
Stabilt spår. 
Vattnet ligger ej kvar på ytan. 

Bättre bärighet än asfalt. 
Estetik. 
Stabilt spår. 

Hög bärighet. 
Lång livslängd. 
Kort byggtid. 
Lågt ljud. 

Negativt Negativt Negativt 
Asfaltskador utanför spåret. 
Svårighet att packa krosslagret. 

Sprickor vid växlar och brunnar.
Smådetaljer som är dyra vid 
byggnation. 

Allt måste tätas vid byggnation. 
Tuffa toleranskrav. 

(Källa: Trafikkontoret i Göteborg.) 
 
Infundospår 
Infundospåret är en spårkonstruktion snarlik Edilonspåret. Den principiella 
uppbyggnaden av Infundospåret framgår av figur 2.18.  
 

 
Figur 2.18 Principiell uppbyggnad av Infundospår. 
 
I betongplattan mellan de båda rälerna kan en fördjupning göras. Fördjupningen 
kan fyllas med lämpligt jordmaterial på vilket gräs sedan kan sås. I de fall man 
inte vill ha ett grässpår görs ingen fördjupning i betongplattan. I Oslo har man 
byggt ett spår enligt Infundotekniken, och i detta fall har utrymmet mellan de 
båda rälerna gjorts plant och ett skikt av asfaltbundet grus och asfaltbetong 
applicerats. Fördelarna med Infundospåret är att det har en lång livslängd och 
enkelt att underhålla. Det har en dämpande effekt på såväl oljud som vibrationer. 
Nackdelarna är att det är en dyr konstruktion och att det kräver stor noggrannhet 
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vid byggandet. I Oslo har denna spårkonstruktion byggts på ett 320 meter långt 
dubbelspår på Theresegate i syfte att få erfarenhet om hur konstruktionen fungerar 
i praktiken.  

En annan variant på betongspår är Appitrack som utvecklats av företaget 
Alstom. Principen med Appitrack är att betongkonstruktionen ”glidformsgjuts” 
med en speciell maskin. Samtidigt som gjutningen sker placeras rälsbefäst-
ningarna i den ännu icke härdade betongen. När betongen väl har härdat läggs 
rälerna ut och spåret är i princip köbart. 

 
2.4.3 Ytterligare varianter 
Betongslipersspår med ingjutning 
En spårvariant som prövats i Helsingfors är betongslipersspår med ingjutning vars 
uppbyggnad framgår av figur 2.19. 
 

 
Figur 2.19 Betongslipersspår med ingjutning. (Foto: VTI.) 
 
Spårkonstruktionen består av gaturäl på konventionell betongsliper. Mellan 
makadambädden och underkant sliper är ett armeringsnät inlagt. När spåret är 
fixerat gjuts betong mellan och under sliprarna. Kostnaden för detta spår är 
ungefär hälften av vad som gäller för konventionellt spårvägsspår på betongplatta. 
Anledningen till att denna spårtyp byggdes var att man eftersträvade en stabil 
konstruktion eftersom det även skulle förekomma busstrafik på spårområdet. 
 
Betongspår i snäva kurvor 
När Tvärbanan i Stockholm byggdes användes på vissa ställen en 
konstruktionslösning i enlighet med vad som framgår av figur 2.20.  
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Figur 2.20 Konstruktionslösning för spårvägsspår i snäva kurvor. (Foto: VTI.) 
 
Denna konstruktionslösning har använts på ställen med liten kurvradie och där 
spåret är starkt trafikerat av andra fordon. Avsikten är att få en bra förankring av 
spåret samtidigt som det blir en separering mellan spåret och betongdäcket. För att 
minska stomljud av passerande spårvagnar isoleras betongdäck och spår. I 
betongdäcket finns runda hålrum med c/c-avståndet 1 meter från varandra där 
rälerna placeras över. Hålrummen är 300 mm djupa med diametern 600 mm. 
Rummens kanter är klädda med ett gummimaterial som form. Rälerna placeras ut 
och justeras i höjd och sida på samma sätt som på asfaltbädd. Under foten 
monteras underläggsplatta (ribbenplatta) med en bygel som sticker ner i 
gummiformen och som sedan fylls med betong. Undergjutning med gjutasfalt mot 
plåtform sker på samma sätt som spår i gjutasfalt med asfaltbädd. Rälslivet fylls 
med styrofoamplattor och TOK-band fästs på rälshuvudenas båda sidor. 
Fiberbetong läggs ut utan att spåret på något ställe har direktkontakt med vare sig 
underliggande betongdäck eller slitlager som kan bestå av asfalt eller fiberbetong.  
 
2.5 Kontaktledning 
I spårvägens infrastruktur ingår även kontaktledningssystemet som väsentligen 
utformas enligt två huvudprinciper: direkt och indirekt upphängda. Vid direkt 
upphängd kontaktledning är ledningen upphängd antingen i utliggare från 
ledningsstolpar eller i bärlinor som kan vara fästa i hus och/eller stolpar. 
Fästpunkterna brukar ha ett inbördes avstånd på 30–40 meter, mindre i kurvor.  
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Figur 2.21 Exempel på direkt upphängd kontaktledning. 
(Foto: Thomas Johansson, TJ Kommunikation.) 
 
Vid indirekt upphängning är kontakttråden upphängd i bärtrådar med ett inbördes 
avstånd om 5–10 meter vilka i sin tur är upphängda i en bärlina (det finns ett 
mycket stort antal varianter på detta koncept) som i sin tur bärs och styrs i sidled 
av utliggare från stolpar eller av tvärgående bärlinor. Avståndet mellan 
bärpunkterna är ca 60 meter.  
 

 
Figur 2.22 Exempel på indirekt upphängd kontaktledning.  
(Foto: Thomas Johansson, TJ Kommunikation.) 
 
Den direkta upphängningen anses fungera väl upp till fordonshastigheten 50 km/h 
och vara möjliga upp till 70 km/h. Ett studium av befintliga äldre och helt 
nybyggda spårvägsanläggningar i Europa visar att praktiskt taget alla använder 
direkt upphängd kontaktledning (med en eller två kontakttrådar) inne i staden när 
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spårvagnen går i gatumiljö och ofta när den går i stadsmiljö på avskild yta. På 
egen banvall där hastigheten är högre används allmänt indirekt upphängning.  

Den direkta upphängningen är dels avsevärt billigare än någon av de indirekta 
konstruktionerna, dels utseendemässigt mindre störande. Det är därför angeläget 
att studera möjligheterna att genom lämplig trådspänning, väl utformade 
bärpunkter och lämplig strömavtagare nå en tillfredsställande strömavtagning vid 
så höga hastigheter som möjligt, även vid denna konstruktion.  

 
 
3 Underhållsaspekter 
Med tanke på att det finns ett flertal olika typer av spårkonstruktioner kommer det 
av naturliga skäl att uppstå olika typer av skador på spårkonstruktionerna. Det är 
inte heller självklart att samma typ av spårkonstruktion uppvisar samma typ av 
skador. Spårets konstruktiva utformning, undergrundens beskaffenhet, klimat-
förhållanden, den övriga trafikens inverkan är några faktorer som kan påverka 
uppkomsten av skador på spårvägsspåret. Detta påverkar även förutsättningar för 
att till en rimlig kostnad genomföra nödvändiga underhållsåtgärder.  

Visst underhåll kan ske utan att man frilägger rälerna, exempelvis slipning och 
påläggssvetsning. När det gäller justering av spårets horisontella och vertikala 
läge samt vid rälsbrott och byte av spår måste spåret friläggas. Detta medför höga 
underhållskostnader men även höga kostnader för trafikstörningar. I vissa fall har 
det visat sig att kostnaderna för ersättningstrafik med bussar är större än vad som 
är fallet för själva underhållsåtgärden. Det är därför angeläget att spåret är så 
konstruerat att denna typ av underhållsåtgärder kan ske snabbt och med så lite 
trafikstörningar som möjligt. När det gäller underhåll av spårvägsspår är underhåll 
av gatuspår det mest problematiska bl.a. på grund av att det blir störningar för den 
övriga trafiken, men även för att det i många fall är trångt om utrymme för att på 
ett smidigt sätt genomföra nödvändiga underhållsåtgärder.  

Ett vanligt förekommande problem i samband med gatuspår och blandtrafik är 
sättningar vilket kan illustreras med hjälp av figur 2.23.  

 

  
Figur 2.23 Exempel på sättning i spårvägsspår. 
 
Som framgår av figur 2.23 uppstår en höjdskillnad mellan rälens farbana och 
intilliggande ytskikt. Via de sprickor som uppkommer kan vatteninträngning ske 
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och som vid ogynnsamma klimatförhållanden kan leda till uppfrysning med 
ytterligare sättning som följd. För cyklister och fotgängare kan sättningarna vålla 
problem. Vidare försvåras snöröjningen på de ställen där sättningar i spåret 
förekommer.  

Som framgår av figuren ovan ligger spåren på en högre nivå men i vissa fall 
kan det omvända förhållandet uppstå, dvs. spårvägsspåret ligger på en lägre nivå 
än omgivande ytskikt. Denna typ av sättning kan innebära problem även för 
spårtrafiken, speciellt då spåret trafikeras av fordon med låggolvsutförande.   

Räfflor förekommer på spårvägsspår på samma sätt som på konventionella 
järnvägsspår vilket kan exemplifieras med hjälp av figur 2.24. 
 

 
Figur 2.24 Exempel på räffelbildning. (Foto: SL Infrateknik AB.) 
 
Räfflor uppträder på rälens farbana och ger upphov till bl.a. buller och vibrationer 
såväl inne i fordonet som till angränsande omgivning. Vid ogynnsamma 
förhållanden kan vibrationerna fortplanta sig via marken till omgivande 
fastigheter. Räffelbildningen påverkar även åkkomforten genom de skakningar 
som kan uppkomma i fordonet. Räfflor förekommer företrädesvis i kurvor med 
liten radie samt vid hållplatser. Trots att räfflor förekommer på såväl spårvägsspår 
som konventionella järnvägsspår och är ett relativt vanligt förekommande 
fenomen finns det ingen entydig förklaring till varför de uppkommer. Sannolikt 
finns det ett flertal faktorer som exempelvis själva spårkonstruktionen, vagnens 
boggikonstruktion, materialet i räler och hjul, undergrundens sammansättning, 
trafikbelastningen på spåret, etc. vilka enskilt eller i kombination med varandra 
inverkar på bildandet av räfflor.  

Eftersom räffelbildning är ett återkommande problem genomförs slipning av 
rälernas farbana med jämna mellanrum. Några generella gränsvärden när det 
gäller storleken och utbredningen av räfflor finns inte för spårvägsanläggningar. 
Det är upp till varje spårinnehavare att fästställa vilka gränsvärden som skall 
gälla. Med vilket tidsintervall slipningarna genomförs kan därför variera. I vissa 
fall slipas spåret vid varje tillfälle då spåret av någon anledning är avstängt för 
spårvägstrafik. I andra fall slipas spåret med förutbestämda tidsintervall, 
exempelvis 1 gång varje år eller vart 3:e år.   
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Sprickor i rälen förekommer även i spårvägsspår på samma sätt som på 
konventionella järnvägsspår. Under ogynnsamma förhållanden kan sprickbild-
ningen ge upphov till rälsbrott. Konsekvenserna av ett rälsbrott på ett 
spårvägsspår behöver dock inte bli lika dramatiskt som det kan bli på ett 
järnvägsspår. Att sprickbildning i rälen uppkommer kan bero på flera faktorer 
som exempelvis rälsmaterialets kvalitet och/eller fordonshjulen. I det senare fallet 
är det frågan om att hjulen är orunda alternativt att det förekommer hjulplattor på 
hjulen vilket i sin tur innebär en ökad dynamisk påfrestning på rälen. Hjulplattor 
ger även upphov till buller och vibrationer liksom dålig åkkomfort. Sprickor i 
rälen kan förutom via okulär besiktning detekteras med hjälp av 
ultraljudskontroller. Mindre mer ytligt förekommande sprickor på rälens farbana 
kan elimineras genom slipning eller påläggssvetsning medan mer djupgående 
sprickor i vissa fall kan medföra att rälen måste bytas. Ett problem i samband med 
rälsbyte är att den skarvsvetsen som måste utföras ofta blir för hård i förhållande 
till den gamla rälsdelen.  

Ett mycket vanligt förekommande problem är kurvskrik som företrädesvis 
förekommer i kurvor med snäv radie och har ett starkt samband med kontaktytan 
hjul/räl. Förutom att det ger upphov till störande oljud för såväl passagerare som 
omgivningen innebär det även ett ökat slitage på kurvrälerna. Ett sätt att reducera 
såväl kurvskrik som rälsslitage är genom smörjning av rälen. Var på rälen och i 
vilken omfattning smörjningen skall utföras och vilka smörjmedel som skall 
användas är dock inte helt självklart, eftersom det förutom att vara ett tekniskt 
problem även till vissa delar är ett miljöproblem. I det senare fallet med tanke på 
de smörjoljor som används.  

Smörjning kan utföras manuellt eller med hjälp av speciella ”smörjbilar” eller 
via fasta smörjanordningar som är monterade på lämpliga ställen i spåret. I vissa 
fall (bl.a. i Strasbourg) är själva spårvägsfordonet utrustat med smörjanordning 
som vid behov aktiveras av föraren inifrån fordonet. Varje metod kan användas 
för hela spårvägsnätet alternativt kan olika metoder användas på olika delar av ett 
och samma spårvägsnät. Farbana, farkant och flänsränna är de ställen på rälen där 
det kan vara aktuellt att smörja. Fasta smörjanläggningar kan aktiveras bl.a. via 
mikrofoner som monteras på rälen och som indikerar till smörjanordningen att 
smörja vid en viss ljudfrekvens. Alternativt kan smörjanordningen aktiveras av 
sensorer i spåret som indikerar annalkande fordon. Smörjning med hjälp av 
smörjbilar sker ofta utifrån ett fastställt schema som exempelvis i Zürich där 
spårvägsnätet smörjs 2 gånger/dag.  

Rälsslitage förekommer företrädesvis på rälens farbana och farkant och kan 
åtgärdas genom att utföra en påläggssvetsning. Problemet med påläggssvetsning 
är att svetsen ofta blir hårdare än själva rälen. I och med detta slits fortsättningsvis 
inte svetsstället i samma takt som rälen för övrigt, vilket kan innebära ett extra 
behov av rälsslipning för att få en jämn farbana. I vissa fall förekommer 
påläggssvetsning i snäva kurvor. I detta fall utförs en 12–15 mm bred 
påläggssvets för att reducera friktionen och därmed minimera kurvskriket. Denna 
åtgärd eliminerar dock inte helt och hållet behovet av smörjning.  

Två mycket viktiga komponenter i spårvägsnätet är spårväxlar och 
spårkorsningar som det ofta finns ett stort antal av. Dessa spårkomponenter är, 
jämfört med flertalet andra spårkomponenter, mer komplicerade både med 
avseende på uppbyggnad och funktion. Dessa komponenter är av stor betydelse 
för spårvägstrafiken eftersom felaktigheter i dessa komponenter kan innebära 
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omfattande störningar för spårvägstrafiken vilket i sin tur innebär att underhållet 
av dessa spårkomponenter sköts på ett tillfredsställande sätt.   

Under senare år har det skett en fokusering på oljud och vibrationer (stomljud) 
som genereras från spårvägstrafiken. Det kan dock vara stor skillnad mellan 
allmänhetens upplevelser av oljud och vibrationer jämfört med genomförda 
tekniska mätningar och gällande gränsvärden. Trots att det sker mycket 
utrednings- och utvecklingsarbete finns det inga entydiga förklaringar till varför 
oljud och vibrationer uppstår och vilka åtgärder som skall sättas in för att komma 
till rätta med dessa problem. Sannolikt finns det ett komplext samband mellan 
faktorer som exempelvis fordonens utformning och boggikonstruktion, spårets 
uppbyggnad och konstruktion, fordonens hastighet och spårets geometriska 
utformning, omkringliggande fastigheters utformning och konstruktion, 
undergrundens uppbyggnad med avseende på material, men även med tanke på 
förekommande VA-ledningar. Ett annat problem är att oljud och vibrationer har 
olika frekvensområden. Detta innebär att åtgärder som reducerar oljud inte 
självklart reducerar uppkomsten av vibrationer.  
 
 
4 Kostnader för spårvägens infrastruktur 
Kostnaden för en spårvägsanläggning redovisas i litteraturen ofta som 
totalsumman av kostnaderna för fordon och infrastruktur. Även om det i vissa fall 
går att separera dessa kostnadsposter är det svårt att veta vad som exakt är 
inkluderat i kostnaderna för infrastrukturen. Det stora antalet varianter på 
spårvägskonstruktioner gör det svårt att få en exakt bild av kostnaderna för 
infrastrukturen. På en övergripande nivå har det visat sig att kostnaderna för 
fordonen utgör ca 25 % och kostnaden för infrastrukturen ca 75 % av totala 
kostnaden.  

För att få en ungefärlig bild av vilka kostnader det är frågan om kan redovisade 
värden i tabell 4.1 tjäna som riktvärden. De kostnader som redovisas i tabellen är 
enbart bygg- och materialkostnad. Vidare är det frågan om priser i samband med 
nybyggnation i befintlig anläggning.  
 
Tabell 4.1 Ungefärlig kostnad för olika spårkonstruktioner samt kontaktledning. 
Spårkonstruktion Kostnad miljoner kr per 

spårkilometer 
Edilonspår 17 
Betongspår med asfaltöverbyggnad 17 
Asfaltspår med räler i makadam 9 
  
Kontaktledning  1,5 

 
Som framgår av tabellen är betongspår ungefär dubbelt så dyrt som asfaltspår. De 
värden som anges i tabell 4.1 skall enbart ses som riktvärden eftersom det finns ett 
flertal faktorer som kan påverka kostnadsbilden. I ovanstående kostnader ingår 
inte kostnaden för projektering och byggledning och inte heller kostnaden för 
trafik och spåravstängning vilka varierar mycket beroende på ”svårighetsgrad”. 
En annan faktor som har stor påverkan på kostnadsbilden är andelen 
konstbyggnader, dvs. broar och/eller tunnlar på den aktuella sträckan. Kostnaden 
för kontaktledning inkluderar kostnaden för master och upphängning samt tråd 
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från och till matarskåp. I kostnaden ingår dock inte kostnaden för 
likriktarstationer och matning till skåp.  

I samband med anläggandet av nya och/eller fortsatt utbyggnad av befintliga 
spårvägsspår kan det ofta vara nödvändigt att genomföra åtgärder på de ledningar 
(el, vatten, avlopp) som kan finnas i marken där spåret skall dras. I vissa fall 
fördelas kostnaden för denna typ av åtgärder mellan spårinnehavaren och 
ledningsinnehavaren. Av de 75 % som kostnaderna för infrastrukturen belastar 
totala investeringen med utgör ca 25 % kostnaden för ledningsomläggning.  

Problemet med att få en mer exakt uppfattning om kostnadsbilden för 
spårvägens infrastruktur är att det saknas bra beräkningsmodeller som beaktar alla 
de förutsättningar som råder för denna typ av anläggningsprojekt. Eftersom det 
finns ett flertal olika spårkonstruktioner som är mer eller mindre komplicerade att 
bygga (figur 4.1) blir det därmed stora variationer i kostnaderna.  
 

 
Figur 4.1 Spårvägsanläggning under uppbyggnad. (Foto: VTI.) 
 
En annan aspekt som påverkar kostnadsbilden och som kan vara svår att kalkylera 
är det faktum att spårvägsspår ofta anläggs i befintlig stadsmiljö där det är trånga 
utrymmen som försvårar ett rationellt byggande vilket kan illustreras med figur 
4.2.  
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Figur 4.2 Arbetsplats för spårvägsuppbyggnad. (Foto: VTI.) 
 
När det gäller kostnadsbilden för spårvägens infrastruktur måste förutom 
kostnaderna för ersättningstrafik (som kan uppgå till ansenliga belopp) under den 
tid byggprocessen pågår, även kostnaden för det framtida underhållet beaktas. På 
samma sätt som när det gäller investeringskostnaden för infrastrukturen är det 
svårt att exakt ange kostnaden för spårunderhållet. En generell uppfattning är 
dock att totalkostnaden för underhållsverksamheten är fördelad enligt följande: 
– Spårunderhåll ca 70 % 
– Signalunderhåll ca 15–20 %  
– Kontaktledningsunderhåll ca 10–15 %. 
 
 
5 Diskussion och fortsatt arbete  
Till spårvägens infrastruktur räknas förutom själva spårkonstruktionen även 
konstbyggnader, kontaktledningssystem, depåanläggningar, hållplatser, etc. 
Utformningen av dessa delkomponenter kan vara mer eller mindre komplicerade 
beroende på i vilken omgivande miljö infrastrukturen skall anläggas. 
Nyanläggning eller fortsatt utbyggnad av spårvägssystem sker ofta i befintlig 
stadsmiljö vilket redan från början definierar förutsättningarna för infrastrukturens 
utformning. Valet av spårkonstruktion blir därmed starkt kopplat till vilka 
förutsättningar som gäller i det specifika fallet och den konstruktion som är mest 
lämplig i ena fallet kanske inte är den rätta i ett annat fall. Spåren skall dels fylla 
den funktion de är avsedda för utifrån de förutsättningar som gäller för den 
aktuella platsen, dels vara estetiskt tilltalande i förhållande till omgivande miljö. 
Ovanstående aspekter kan dels ses som en förklaring till alla de olika typer av 
spårkonstruktioner som finns, dels till att kostnaden för spårvägens infrastruktur 
utgör en stor del av den totala investeringskostnaden.  

Det faktum att det finns ett flertal olika spårkonstruktioner indikerar att det inte 
är självklart hur spårvägsspår skall utformas. Det ökade intresset för 
spårvägssystem i allmänhet har även medfört ett ökat intresse för att försöka 
utveckla enhetligare spårkonstruktioner för att därigenom kunna påverka 
investeringskostnaden men även kostnaden för framtida underhållsbehov. 
Problemet är hur de fördelar och nackdelar olika spårkonstruktioner har, genom 
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sina specifika egenskaper, skall kunna beaktas i en och samma spårkonstruktion. I 
dagsläget saknas dock tillräcklig kunskap om vilka fördelar och nackdelar olika 
spårkonstruktioner har för att det skall vara möjligt att definiera en optimal 
spårkonstruktion.  

En fördjupad kunskap om respektive spårkonstruktions fördelar och nackdelar 
är även av intresse med avseende på framtida behov av underhållsåtgärder och 
kostnaderna för nödvändiga underhållsåtgärder.  

När det gäller byggandet av spårvägsspår kan konstateras att det i dagsläget 
finns ett stort inslag av hantverk och att marknaden för denna typ av verksamhet 
är relativt begränsad vilket i sin tur har inverkan på kostnaderna. Intresset för att, 
från entreprenörens sida, utveckla rationella arbetsmetoder är sannolikt begränsat 
eftersom det inte råder konkurrens i någon större omfattning. Möjligheten att via 
själva byggprocessen påverka kostnaderna ligger därför till stor del hos 
beställaren, dvs. spårinnehavaren. Förfrågningsunderlagets utformning och 
omfattning liksom själva upphandlingen av spårprojektet kommer sannolikt att 
vara av betydelse när det gäller projektets ekonomiska utfall. Tidigare 
erfarenheter från bygg- och anläggningssidan visar att brister i såväl 
projekterings- som upphandlingsfasen i flera fall medför störningar i form av 
förseningar av och ökade kostnader för projekten.  

Avslutningsvis kan noteras att en kunskap och erfarenhet som finns när det 
gäller spårvägens infrastruktur är spridd på ett fåtal aktörer. Trots att 
spårvägstrafik förekommit under en lång tidsperiod har inte någon forskning om 
spårvägens infrastruktur bedrivits i någon större omfattning i motsats till vad som 
skett inom järnvägsområdet. Även om det finns likheter mellan spårvägens och 
järnvägens infrastruktur är inte järnvägstekniken direkt överförbar till 
spårvägstekniken. Spårvägen är i flera avseende annorlunda, har andra typer av 
problem och dessa problem måste lösas på annat sätt än vad som görs inom 
järnvägsområdet. För att kunna möta framtida kunskapsbehov när det gäller 
spårvägens infrastruktur är det därför angeläget att en ökad forskningsverksamhet 
inom detta område initieras.  
 
5.1 Förslag till fortsatt arbete 
När det gäller spårvägens infrastruktur återstår många angelägna frågeställningar 
på såväl detaljerad som övergripande nivå. De förslag till fortsatt arbete som 
redovisas nedan skall ses som en första ansats till en fördjupad kunskaps-
uppbyggnad inom detta område som med stor sannolikhet kommer att generera 
ytterligare frågeställningar angelägna att studera.  
 
Fördjupad kartläggning av spårkonstruktioner 
Infrastrukturen ingår som en viktig del i ett spårvägssystem och vilken 
konstruktionslösning som från början väljs kommer att påverka framtida drift och 
underhåll. Det är dock inte självklart vilken spårkonstruktion som är den mest 
optimala. Det är därför angeläget att sammanställa den kunskap och erfarenhet av 
olika konstruktionslösningar i syfte att kartlägga olika konstruktioners fördelar 
och nackdelar. På sikt kan en sådan kunskapssammanställning öka möjligheterna 
att bl.a. utveckla enhetligare spårkonstruktioner, effektivare byggmetoder och 
därmed reducera kostnaderna.  
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Spårvägsinfrastrukturens kostnader 
För ett spårvägssystem utgör infrastrukturen en stor del av den totala 
investeringskostnaden. Med tanke på de många alternativa spårkonstruktioner 
som finns kan det dock vara svårt att avgöra vad som kan räknas som acceptabla 
respektive inte acceptabla kostnader. Med tanke på spåranläggningens långa 
livslängd är det angeläget att analysera den totala kostnaden, för investering och 
framtida drift och underhåll, sett över spårets totala livslängd. Det är därför av 
intresse att ur ett bredare perspektiv sammanställa och analysera kostnadsbilden 
för att antal olika spåranläggningar, både med avseende på nybyggnad och på 
ombyggnad. På sikt kan detta öka möjligheten att utveckla modeller för att 
beräkna kostnaderna för spårvägens infrastruktur.   
 
Bygg- och upphandlingsprocessen med avseende på spårvägsspår 
Erfarenheten från flertalet bygg- och anläggningsprojekt visar att den slutliga 
kostnaden för projektet låses redan i projekteringsfasen och till viss del även i 
upphandlingsfasen. I många sammanhang är det beställaren som definierar kraven 
och förutsättningar för hur projekten skall genomföras och har därmed möjlighet 
att påverka kostnaderna. Det vore därför av intresse att via en fördjupad 
kartläggning analysera hur projektering och upphandling genomförs i samband 
med anläggandet av spårvägsspår. En sådan analys bör ge indikationer om vilka 
faktorer och vilka förutsättningar som påverkar den slutliga kostnaden för 
projekten.  
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