Ett snabbtågslokomotiv av typen ACS-64 ”Cities Sprinter” från Siemens för den amerikanska operatören Amtrak. Lokomotivet är godkänt
för 201 km/t (125 mph) men är konstruerat för 220 km/t. Lokomotivet tillverkas vid en miljövänlig produktionsanläggning i Sacramento,
Kalifornien. Foto: Siemens AG.

Konventionella loktåg i 250 km/t
Av Tomas Larsson
f d planeringsingenjör vid SJ Stockholm

Sedan slutet av 1980-talet har de norska, danska och svenska statliga järnvägsoperatörerna satt
in en ny generation fjärrtåg på sina huvudlinjer. I Danmark ersattes tidigt en stor del av de gamla
lokdragna, dieseldrivna fjärrtågen med en ny generation dieselmotorvagnståg av typen IC3. Senare
sattes även en elversion med beteckningen IR4 i trafik, och i Sverige sattes en ny generation elektriska fjärrtåg av typen X2 i trafik under början av 1990-talet. I Norge beställdes 1995 en ny generation
elektriska regionaltåg av typen 71 (Flytoget), och under mars 1997 lades en order för en ny generation fjärrtåg (typ 73) som baserar sig på typ 71.
Gemensamt för de nämnda tågsätten är att operatörerna har satsat på högre komfort och högre topphastigheter. Tågen har numera en betydligt lugnare gång och är tystare än tidigare tack vare bättre
boggier (luftfjädring, bättre gångdynamik, mjuka och tysta skivbromsar etc), bättre ljudisolering och
klimatanläggningar som gör att fönsterna ej behöver öppnas (mindre buller).
Såväl NSB som DSB satsade från början på fjärrtåg av motorvagnstyp, medan SJ valde en loktågslösning för sitt nya fjärrtåg (X2). Senare har dock SJ även satt ett modifierat regionaltåg (Regina)
av motorvagnstyp i trafik med beteckningen X55. För bara några år sedan beställde NSB även en ny
generation schweiziska motorvagnståg från tillverkaren Stadler (typ 74). Dessa har en topphastighet
på 200 km/t och givetvis klimatanläggning.
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Problem med de nya fjärrtågen
De nya fjärrtågen har tagits emot förhållandevis väl av
resenärerna, men samtidigt befinner sig järnvägen i ett
ansträngt läge, och den massmediala uppmärksamheten
på järnvägstrafiken är många gånger av en negativ natur.
Att resa med tåg är visserligen miljövänligt (det norska
och svenska järnvägsnätet matas av kraftverk som släpper
ut lite koldioxid) och politikernas ambitioner är att fler av
miljöskäl bör åka med tåget, men i samtliga tre länder har
järnvägen en liten marknadsandel och där bilen nästan har
konkurrerat ut tåget.
Vid leveransen av fjärrtåget Typ 73 till NSB uppstod problem. Chefen för NSB, Arne Wam, framförde bland annat
följande brister hos det fjärrtåget: ”Boggi- och axelproblemen var de största men ventilation, vindruta, dragkraft,
lutningsmekanism, motorer, automatiskt tågstopp, bristande dokumentation och reservdelsproblem fanns med
på listan” (källa: ”Norskt ultimatum efter tågkaos”, Dagens
industri, 31 aug 2000).
I Sverige har problemen i fjärrtågstrafiken fått direkt politiska följder. Längs banorna pågår ständiga ombyggnadsarbeten, förseningarna är många och säkerheten eftersatt.
X2-tågen har bland annat haft axelbrott och har även varit
med i kollisioner. Även ur nationalekonomisk synpunkt
ifrågasattes tidigt det nya fjärrtåget X2. I en rapport till
Kommunikationskommittén kom man bland annat fram till
att ”SJ har netto inte vunnit nya resenärer på X2000: i den
mån snabbtåget betytt något har det snarare lett till att SJ
har förlorat resenärer!” (källa: ”X2000- ett fiasko?”, Trafik
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& Miljö, nr 1/ 1997, sid 3-4). Det mediokra resultatet
stärks av att järnvägens marknadsandel av Sveriges totala
persontrafik sedan 1995 har legat och pendlat mellan 6
och 8 %.
Sammanfattar vi en del av kritiken mot järnvägen, så anser
många att det är både dyrt och obekvämt att resa med
tåget. Detta är huvudutmaningen för järnvägsoperatörerna. Framtidens tåg måste bli bekvämare, driftsäkrare och
radikalt mycket billigare att åka med. Operatörerna behöver
en ny generation tillförlitliga fjärrtåg med betydligt lägre
investeringskostnader. Frågan är om vi i Skandinavien längre har förmågan att utveckla och tillverka sådana fjärrtåg.
I denna artikel skall vi se vilka möjligheter som finns att
reducera investeringskostnaden till hälften.
SJ beställer fjärrtåg
SJ:s beställning för nästa generation personvagnar lades
redan 1977 hos Statsföretag och följdes av drygt 360
vagnar i ett antal versioner. Den första versionen (sittvagn
med beteckningen B7) var influerad av den västtyska/centraleuropeiska utvecklingen, där den västtyska operatören
DB ungefär samtidigt beställde inte mindre än 540 stycken
luftkonditionerade personvagnar som var konstruerade för
250 km/t (Bpmz), och i Schweiz levererades ungefär samtidigt även en likartad version med benämningen Enhetsvagn 4 (EW IV). Något tidigare hade dessutom leveranserna
av totalt 500 stycken Eurofima-vagnar startat till ett
antal västeuropeiska operatörer, varav 100 stycken till DB
(beteckning Avmz 207), det vill säga totalt 1.580 vagnar
med klimatanläggning och skivbroms.

En tysk fjärrtågsvagn av typen Bpmz. Vagntypen började levereras under 1978 och är konstruerad för 250 km/t. Vagntypen har gått i
reguljär trafik ända upp till Köpenhamns centralstation. Originalversionen var dock målad i beige och oceanblå.
Foto på Berlin centralstation i 2009: Wikimedia/Creative Commons.
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Den svenska och västtyska vagnen var exakt lika långa
(26,4 meter), men den svenska vagnen fick en 308 cm
bred vagnkorg istället för den västtyska vagnens 282 cm
(den senare bredden är ett krav vid trafik mellan flera
centraleuropeiska länder). Den svenska vagnen fick, till
skillnad mot den västtyska, ingen klimatanläggning, och
topphastigheten begränsades till endast 130 km/t. Boggierna var visserligen av västtysk typ (Minden Deutz) och
konstruerade för 200 km/t, men fick inga skivbromsar eller
magnetskenebromsar, vilket Bpmz-vagnen hade.
Under augusti 1986 beställde den svenska operatören SJ en
ny generation fjärrtåg av typen X2, dock återigen från den
nationella järnvägsindustrin (Asea och Statsföretag). De
vagnar som gick i fjärrtågstrafik vid beställningstidpunkten, var till stor del tillverkade under 1960- och 1970-

talet, och tågen drogs av s k allround-lokomotiv, typ Rc,
som klarade av att dra såväl godståg som persontåg. Loken
var fyraxliga, hade en topphastighet på 160 km/t och
hade utvecklats av den nationella industrin (Asea) under
1960−talet.
Tågen har för höga investeringskostnader
En svensk B7-vagn kostade cirka 5 mkr och en Eurofimavagn cirka 8,2 mkr. Kostnaden för lokomotiven varierade
dock mer; ett fyraxligt ellok av typen Rc kostade cirka 12
mkr, medan ett motsvarande västtyskt ellok av typen 120.1
(allround-lok för 200/ 280 km/t) kostade omkring 41 mkr.
Räknar vi med att godstrafiken i bägge fallen bär 25 % av
investeringskostnaden för loken, så innebar det följande
investeringskostnader för ett femvagnars fjärrtåg:

Tabell 1: Jämförelse investeringskostnader femvagnars fjärrtåg dragna av lokomotiv (prisnivå december 2013, valuta: NOK).
Alt:

Investering
MNOK:

Max hast
Km/t:

Klimatanlägg:

Skivbroms
(Endast vagn)

Tekn.
generation:

1

Rc-lok och 5 stk B7-vagnar

36

130

Nej

Nej

1950/1960-tal

2

120.1 och 5 st Eurofima

72

200 (250)

Ja

Ja

1970-tal

3

El 17 och 5 stk B7-vagnar

80

150

Nej

Ja

Sent 1970-tal

4

X2

139

200

Ja

Ja

1980-tal

Ett tyskt snabbtågslok av typen 120. Loktypen utvecklades under 1970-talet och konstruerades för topphastigheten 280 km/t (i serieversion dock reducerad till 200 km/t). Foto: Wikimedia/Creative Commons.
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Av tabell 1 framgår att det svenska alternativet med Rclokomotiv (alternativ 1) var det i särklass billigaste, men
det innehöll också den i särklass äldsta teknologin med
vagnboggier från 1950−talet (Minden- Deutz), ett lok som
konstruerades under 1960-talet (Rc) och vagnar som hade
varken klimatanläggning eller skivbromsar. Aerodynamiken
var undermålig, och MD−boggierna slet ner rälsen i en
oroväckande takt. Lok− och vagnkorgarna var tillverkade av
korrugerad plåt, och vagnarna målade i mörkbrunt, med en
stor del av utrustningen hängande utanför. Aerodynamiken
blev lidande och vintertid packades tonvis med snö och is
i underredet. Fjädrarna frös ihop och gången blev stum.
Vid en provkörning i 200 km/t med ett tåg draget av Rclokomotiv, skildrades turen med att ”Det är som att köra en
lagårdsvägg i 200, säger Bert Myde …Loken är inte alls så
strömlinjeformade …” (källa: tidskriften Tåg, 10/01, ”Med
200 km/h över Västgötaslätten”).
Alternativ 3, det norska alternativet med El 17-lokomotiv
och norska B7-personvagnar, var i själva verket en västtysk teknikgeneration från sent 1970-tal med bland annat
asynkronmotorer (BBC), mjuka boggier (Flexifloat och Wegmann) och vagnkorgar av lättmetall. Men, liksom hos alternativ 1, så var topphastigheten relativt låg (150 km/t).
Det andra alternativet, det västtyska, var dock ett teknikgenombrott, då såväl loket som vagnarna var konstruerade
för topphastigheter kring 250 km/t, och då vagnarna (typ
Bpmz) hade både klimatanläggning och tysta skivbromsar. Loket blev senare plattform för hundratals liknande
lok. Notera att ett femvagnarståg med Bpmz−vagnar och
120−lok för 250 km/t är 10 % billigare än ett El 17−tåg
med B7-vagnar …

Det svenska X2 (X2000) planerades redan under 1960-talet
som ett motorvagnståg, och så sent som under mitten av
1980-talet var ambitionen fortfarande att X2 skulle vara
av motorvagnstyp. Vid beställningen augusti 1986 hade
dock konceptet ändrats till loktågstyp med ett 68 ton
tungt lokomotiv. Investeringskostnaderna var, som framgår
av tabellen, extremt höga. Trots massiva stödinsatser, där
svenska staten ställde upp med massiv marknadsföring (där
till och med den dåvarande svenske kommunikationsminister Georg Andersson i tidskriften International Railway
Journal, april 1990, prisade X2), så gick X2 i praktiken inte
att exportera, trots att tåget provkördes både i Australien,
Kina, USA, Tyskland och Norge (ett enda tågsätt exporterades (Kina), som dock senare köptes tillbaka till Sverige).
Inledningsvis nämndes att de tre skandinaviska länderna
sedan slutet av 1980-talet konsekvent satsat på så kallade
sammanhållna snabbtåg för topphastigheter uppemot 200
km/t, det vill säga tåg, där karosserna är semipermanent
sammankopplade. Med ett sammahållet fjärrtåg erhålls
flera fördelar, och som exempel kan nämnas att tåget i sig
inte kräver någon omkoppling vid t ex ändstationer. Den
permanenta sammankopplingen gör även att övergången
mellan vagnarna kan utföras smidigare och med betydligt
bättre aerodynamik. Dessutom kan då även den sista vagnen i tåget (manövervagnen) utföras aerodynamiskt, vilket
drastiskt minskar luftmotståndet.
De fem elektriska, sammanhållna fjärrtågen i Skandinavien
som vi skall studera närmare, är följande:

Tabell 2: Översikt fem elektriska fjärrtåg i Skandinavien sorterade med hänsyn till investeringskostnaden (prisnivå december
2013, valuta: NOK).
Beteckning:

Operatör:

Typ:

Kostnad
(MNOK):

Första lev:

Lös
(mm):

Tomvikt
(t):

Spec tomvikt (t/m):

Sth
Km/t:

X2

SJ

Loktåg

139

1990

139 225

313

2,25

200

X55

SJ

Motorvagnståg

92

2011

107 100

274

2,56

200

Typ 73

NSB

Motorvagnståg

86

1999

108 480 1

212

1,95

210

Typ 74

NSB

Motorvagnståg

80

2012

105 500

218

2,07

200

IR 4

DSB

Motorvagnståg

63

1995

76 532

133

1,74

180

1) enligt ”Type 73- NSBs nye ekspresstog”, På Sporet” 1999, nr 99, sid 6.

Under til venstre et Dansk IR 4-sett, det billigste alternativet. Til høyre det dyreste, svenskenes X2. Foto: Wikimedia/Creative Commons.
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Tågsätten i tabell 2 är av motorvagns- eller loktågtyp och
har en topphastighet i området 180 … 210 km/t. De har
en tomvikt kring två ton per meter (tyngst är svenska X55
med 2,6 t/m och lättast är danska IR4 med 1,7 t/m). De
skandinaviska länderna skiljer sig dock något åt vad gäller
upphandlingspolicy för fjärrtåg. DSB och NSB har sedan
länge drivit en mer internationellt inriktad upphandlingspolicy (t ex IC3, EA, ME, El17-tåget, Typ 74 etc), medan
SJ har haft en mer nationell sådan (Regina, Rc och X2).
Redan under början av 1980-talet sattes tysktillverkade
Henschel- lokomotiv (ME) med asynkronmotorer i reguljär trafik upp till Helsingör, endast två kilometer från
den dansk-svenska gränsen (Öresund). Ungefär samtidigt
startade leveranserna av Henschel-lokomotiv (El−17) med
asynkronmotorer och radiellt inställbara hjulaxlar (”mjuka
boggier”) till NSB.

Investeringskostnaden per säte
Ett viktigt nyckeltal vid jämförelse av tågsätt är investeringskostnaden per säte. Att jämföra säten i olika tågsätt
kan dock vara vanskligt, så vi måste vara noga med att
räkna om till samma komfortstandard. Några lämpliga nyckeltal är följande:
Enhetsklass.
105 cm stolavstånd (medsittning).
2 + 2 stolar i bredd.
1 st WC o 1 st handikapp- WC per vagn (längden 100
cm resp 200 cm per vagn) .
Endast 1 st handikapp- WC vid ”kortare vagnar” (danska IR4, norska Typ 74 etc), 200 cm.
Generöst med bagagehyllor (150 … 200 cm per vagn).
Breda ingångar (100 cm), 1 st vid korta vagnar och 2
st vid långa vagnar.

Tabell 3: Investeringskostnad per sittplats med 105 cm sätesavstånd och 2 + 2 säten i bredd (prisnivå december 2013,
valuta: NOK).
Beteckning:

Intern bruttolängd (m):

Korgbredd
(cm):

Golvhöjd
(cm):

Antal pl
(st):

Kostnad
(MNOK):

Inv kost per säte
(Tkr/plats):

X2

113,5

308

126

289

139

481

X55

97,2

345

244

92

377

Typ 73

94,2

305

115

236

86

364

Typ 74

84

320

80/ 118

203

80

394

IR4

69,7

310

130

180

63

350

Vid vagnlängd >21 m: avdrag 7 m (= 100 cm WC + 2 x 100 cm entré + 200 cm hk WC + 200 cm hylla).
Vid vagnlängd <21 m: avdrag 4,5 m (= 200 cm hk WC + 100 cm entré + 150 cm hylla).

tkr/sittplats

X2
Typ 74
X55
Typ 73
IR4
0

100

200

300

400

500

600

Diagram 1: Jämförelse investeringskostnader per sittplats för fem skandinaviska fjärrtåg. Det svenska fjärrtåget X2 (X2000)
är i en klass för sig. Enhetsklass med 2 + 2 säten i bredd, handikapp-WC, generösa bagageutrymmen och 105 cm stolavstånd
(prisnivå december 2013, valuta: NOK).
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Vogner fra B7-serien gjør et opphold på Finse 5. august 2014. Foto: Helge Sunde.

Tabell 4: Prisbilden för fjärrtågsvagnar tillverkade i Västeuropa (prisnivå dec 2013, valuta: NOK).
Benämning:

Operatör:

Pris
(MNOK):

Antal
(st):

Klimatanläggn:

Sth (Km/t):

Längd (m):

Huvudtillverkar:

EC-vagn

SBB

14,2

70

Ja

200

26,40

Enhetsvagn IV

SBB

13,1

30

Ja

(200)

26,40

Enhetsvagn IV

BLS

12,2

18

Ja

(200)

26,40

Nej

150

26,10

Strömmens

Ja

200 (250)

26,40

LHB, WU

B7

NSB

11,5

33

Bvmz 185

DB

10,8

60

1

Eurofima

Flera

8,2

500

Ja

200

26,40

Grupp

B2

SJ

6,2

40 st

Nej

160

26,40

Statsföretag

Mk IV

BR

6,1

314

Ja

200 (225)

23,40

Brel

B7

SJ

5,5

170

Nej

130

26,40

Statsföretag

1) Delserie 1 och 2, priset dock baserat på totalt 24 vagnar (läget 1983).
Vad kostar en konventionell personvagn?
En central fråga är var priset för en modern fjärrtågsvagn
ligger. Det finns en hel del prisstatistik inom området,
främst i brittiska facktidskrifter. Men uppgifterna är många
gånger osäkra om vad som egentligen ingår i kontrakten.
Ibland utgår separat ersättning för utveckling och sedan
finns ett pris för serietillverkning. Många av kontrakten
i översikten slöts redan under 1980−talet, och priserna
måste justeras i efterhand (inflation, valutakurser etc).
Även längden på serierna påverkar givetvis priset; ju fler
enheter, desto lägre styckpris. Dessutom är konkurrensen
inom den globala spårfordonsindustrin extremt hård, åtminstone då flera tillverkare bjuds in vid upphandling.
Som framgår av tabellen ovan, är den svenska fjärrtågs-

vagnen B7 billigast (cirka 5,5 mkr), medan den dyraste är
den schweiziska EC-fjärrtågsvagnen (14,2 mkr).
Det mest anmärkningsvärda i tabellen ovan är att den
brittiska fjärrtågsvagnen Mk IV, som hade klimatanläggning och var konstruerad för 225 km/t, kostade ungefär lika
mycket som en svensk B2-vagn (omkring seks mkr). Den
senare fick dock köras i endast 160 km/t, och den saknar
klimatanläggning samt har en usel aerodynamik. Simon
Conventry vid den brittiska fordonsleverantören Brel hävdade i tidskriften Railway Gazette redan 1986 att föregångaren (Mk III B- vagnen) ”,… has no equal in the world in
terms of value for money”. Railway Gazette kommenterade
detta uttalande med ”… he is probably right”.
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En Engelsk mark IV-vogn. Foto: Wikimedia/Creative Commons.

År 1970 bildades British Rail Engineering Ltd (Brel Ltd),
och företaget tillverkade merparten av mer än 1.400 levererade fjärrtågsvagnar av typen Mk III. Vagn Mk III hade
klimatanläggning, skivbromsade boggier och mycket arbete
hade lagts ner på att få en vagnkorg som var kostnadseffektiv, hade lågt luftmotstånd och hög kollisionssäkerhet.
Brel hade satsat mycket med att förbättra komforten
genom god bullerisolering, goda gångegenskaper, god
belysning, bättre ventilation (klimatanläggning) och bättre
säten. Brel Ltd hade redan under början av 1970−talet en
stor kompetens såväl vad gällde såväl konstruktion som
masstillverkning av fjärrtågsvagnar, samtidigt som företaget under slutet av 1980-talet var öppet med att erkänna
att man behövde nya order (koncernen höll på att halvera
personstyrkan från 34.000 anställda till 17.000 anställda).
I den situationen hade de skandinaviska operatörerna
kunnat göra mycket goda affärer om viljan hade funnits.
Istället gick order efter order för personvagnar i Sverige till
det statsägda, krisdrabbade Kalmar Verkstad (Statsföretag).
Den brittiska Mk IV-vagnen lanserades drygt ett decennium
senare, men var konstruerad för 225 km/t. Vagnen har
liksom sin föregångare klimatanläggning, skivbromsar och
en aerodynamisk kaross.
Mk IV-vagnen ingick det brittiska snabbtåget IC 225 och
har en något större längd än Mk III samt en schweiziskkonstruerad höghastighetsboggi (BT 41).
Cirka 34 % dyrare än brittiska Mk IV−vagnen var Eurofimavagnen för 8,2 mkr, men då var vagnlängden 26,4 meter
istället för Mk IV−vagnens 23,4 meter. Produktionen av Eu42 | På Sporet 162

rofima-vagnen av sysselsättningspolitiska skäl var splittrad
på flera tillverkare i flera länder. Topphastigheten var vid
leveransen 200 km/t (dock endast den västtyska versionen
Avmz 207), men förmodligen kan topphastigheten utan
större svårigheter höjas till åtminstone 230 km/t, kanske
250 km/t. Boggierna från Fiat, som har excellenta gångegenskaper, utrustades i den västtyska 200 km/t-versionen
med kraftiga svängningsdämpare mellan boggier och
vagnkorg.
Den schweiziska kostnadsnivån är generellt sett hög, vilket
även framgår i översikten av lokomotiv (tabell 5). Däremot lanserade boggitillverkaren SIG redan under slutet
av 1970-talet en ny generation spårvänliga boggier med
mycket goda gångegenskaper. Genom att tillåta hjulaxlarna
att ställa in sig radiellt i kurvorna (i Sverige även kallat
”mjuka boggier”), minskade slitaget drastiskt.
Tabell 4 har ett begränsat antal parametrar, men ger ändå
en god indikation på att en modern fjärrtågsvagn för 250
km/t (det tekniska steget från 200 till 250 km/t består av
tre istället för två bromsskivor per hjulaxel) och med
klimatanläggning borde kosta cirka 6−8 mkr per vagn om
de är tillverkade i Västeuropa. Ingenting har dock sagts
om vad motsvarande vagn hade kostat om den tillverkats
i långa, samordnade serier i t ex något BRICS-land (Brasilien, Indien, Ryssland, Kina, Sydafrika).
Konventionella snabbtågslok
Fyraxliga ellokomotiv har producerats i stora delar av
Europa under många decennier. Den tekniska utvecklingen sedan 1970−talet har dock varit snabb, samtidigt

Ett tyskt sjuvagnars fjärrtåg draget av ett fyraxligt lokomotiv från loktillverkaren Henschel (för övrigt samma tillverkare som det norska
loket El-17) av typen 101. Lägg märke till tågets släta ytteryta, inklädda underrede samt enhetliga tvärsnitt, vilket leder till lägre energiförbrukning, mindre isbildning och mindre buller. Boggierna är av typen Flexifloat (samma ”familj” som Henschel-loken i Norge och
Danmark har) och är konstruerade för 250 km/t, men loket är endast konstruerat för 220 km/t.
Foto: Peter Stehlik/Creative Commons.

som antalet grundmodeller och tillverkare av ekonomiska
skäl har koncentrerats. I Västtyskland svarade fram till
1970−talet inom elloksområdet en konstellation bestående
av sex medlemmar (mekaniska delen: Krupp, Henschel och
Krauss Maffei, elektriska delen: Siemens, AEG, BBC) för
tillverkningen. Under början av 1990-talet koncentrerades
dock utveckling och tillverkning (BBC ombildades 1987 till
ABB (Zürich), till Siemens knöts Krauss Maffei och Krupp
medan Henschel delvis köptes av Kanada).
Idag är Siemens den stora tyska loktillverkaren. Även i
Schweiz fanns en framstående ellokstillverkare (SLM) som
dock avvecklades under 1990−talet. I Österrike samarbetade industrin i en grupp bestående av Siemens, ABB och
nationella fordonstillverkade, men processen stoppades,
och istället köpte den österrikiska statsjärnvägen (ÖBB) in
en stor mängd Siemens−lokomotiv av typen Taurus. Två av
världens ledande ellokstillverkare ligger numera i München
och Zürich.
I tabell 5 (näste sida) redovisas huvuddata för åtta fyraxliga ellokomotiv med s k asynkronmotorer och en topphastighet av minst 200 km/t (samt ett brittiskt lokomotiv
med likströmsmotorer). Axellasten ligger i intervallet
20,375 ton (brittiska klass 91) till 24,5 ton (amerikanska
ACS−64 från Siemens). Investeringskostnaden för ett
lokomotiv ligger i intervallet 24,2 mkr (brittiska klass 91)
till drygt 60 mkr (schweiziska Re 460), en anmärkningsvärt
stor spridning.
Startskottet för en ny teknikgeneration fyraxliga ellok för
höga hastigheter och med asynkronmotorer ägde rum 1977

när den västtyska operatören DB (Deutsche Bundesbahn)
beställde fem prototyplokomotiv av typen 120.0. Efter den
första leveransen 1979 följde en lång provkörningsperiod,
och under 1987 började serieleveranserna av 60 stycken
120.1−lokomotiv till DB. Tanken var att betydligt fler
120−lokomotiv skulle beställas, men DB började ungefär
samtidigt utveckla en ny generation fjärrtåg av typen ICE,
som numera utgör stommen i det tyska fjärrtågsnätet (en
ny version, benämnd ICx, beställdes under 2010 från Siemens för drygt 50 miljarder kronor).
I och med valet av ICE så hamnade, åtminstone i Tyskland,
konventionella lokomotiv för snabba persontåg i skymundan. Dessutom omdanades tysk spårfordonsindustri. Kvar
i Tyskland stod Siemens som nummer ett, och företaget
lanserade under början av 1990-talet en vidareutvecklad
version av 120, benämnd 127 ”Eurosprinter”. Detta lokomotiv exporterades bland annat till Portugal (LE 5600), Spanien (S 252) och Grekland (120 ”Hellas Sprinter”). Senare
lanserades ”kusinen” Taurus, som numera utgör dragkraften
främst i de österrikiska fjärrtågen (bland annat Railjet).
Under 2006 provkördes för övrigt ett Taurus-lokomotiv i
357 km/t på höghastighetslinjen Nürnberg- Ingolstadt.
Under hösten 2010 träffade Siemens en överenskommelse
med operatören Amtrak, som innebär att Siemens levererar
70 stycken ACS-64−lokomotiv. Loken kommer att successivt ersätta de svenskkonstruerade (Asea) lokomotiven hos
samma operatör. Under december 2013 tillkännagavs att
den finska operatören VR kommer att beställa en ny generation ellok från Siemens av typen Vectron. Under slutet
av 2013 träffades en ny överenskommelse, där Siemens
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kommer att leverera 35 stycken dieseldrivna höghastighetslok för 201 km/t till USA. Under 1980-talet utvecklades i
Schweiz på beställning av operatören SBB en ny generation
ellokomotiv av typen 460. Loken skulle dra tunga godståg
genom alppassen uppför snäva kurvor med kraftiga motlut,
samt snabba IC-tåg i dalgångarna. Det ställdes mycket
höga krav på drivutrustningen (god vidhäftning på hala
spår), boggierna (litet slitage i snäva kurvor) och klimattåligheten. Även den schweiziska operatören BLS beställde
senare en modifierad version med beteckningen 465. Såväl
den finska operatören VR (Sr 2) som norska NSB (El−18)
har ett mindre antal lokomotiv som härstammade från
460. Även i Österrike utvecklades en fyraxlig loktyp (1012
med topphastigheten 230 km/t), men det ledde aldrig till
några serieleveranser. I såväl Schweiz som Österrike blev

de nya loken för dyra, där till exempel lokomotivet Re 460
från ABB/SLM gick igenom 60 mkr-nivån per lok, och lok
1012 (ÖBB) skulle ha passerat motsvarande 70 mkr−vallen.
Man skulle med andra ord få två tysktillverkade Siemens
Vectron−lok för ett schweiziskt eller österrikiskt lok!
Vad kostar ett konventionellt snabbtågslok?
I tabell 5 nedan visas en översikt av nio stycken fyraxliga
ellok för topphastigheten 200 km/t eller däröver. Fyra av
loken ingår i den schweiziska ”460- familjen” (465, Sr 2
och El-18 med elutrustning från schweiziska ABB), medan
fyra är av tysk konstruktion (S 252, ACS-64, 120.1 och HLE
18). Då tillverkaren av 460-familjen (SLM) är avvecklad, så
tillverkas inte längre dessa lokomotiv.

Tabell 5: Fyraxliga ellok med minst 200 km/t topphastighet, sorterade i pris-följd (prisnivå dec 2013, valuta: NOK).
Benämning:

Operatör:

Pris
(MNOK):

Antal (st): Sth
(km/t):

Spänning
(kV):

Max kont effekt (kW):

Vikt (t): Stax (t):

460

SBB

60,6

12

15

4.700 1

84,0

21,0 1

1

82,0

20,5 1

86,0

21,5

82,0

20,5

98,0

24,5

84,0

21,0

200 (230)

465

BLS

59,7

8

160 (230)

15

6.270

S 252

RENFE

50,9

74

220

25

5.600

Sr 2

VR

45,4

20

210

25

5.000

ACS-64

Amtrak

41,1

70

201 (220)

25/ 15/
12,5

5.000

120.1

DB

40,9

60

200 (280)

15

4.400

2

2

El 18

NSB

40,3

22

200

15

5.400

85,0

21,25

HLE 18

SNCB

30,4

60

200

25/ 3/ 1,5

5.000

88,0

22,0

91

BR

21,6

31

240

25

4.530

81,5

20,375

1.
2.

Enligt ”Lokomotiven Baureihe 465 der BLS”, Elektrische Bahnen 1992/12.
NJK hemsida, 12 mars 2000.

Tabellen ovan har delats in i tre segment, där lokomotiven i mittensegmentet ligger i prisområdet kring 40 mkr. Vectronlokomotivet HLE 18 för den belgiska operatören SNCB har ett ovanligt lågt pris (30 mkr).
NSBs El 18 er svært lik SBBs Re 460, men prisen på de er høyst forskjellig. Foto på Finse: Helge Sunde.
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SNCBs HLE 18 er i utgangspunktet en Vectron som kan gå på tre strømsystemer. Prismessig kommer loket svært heldig ut, da man får to
HLE 18 til omtrent samme pris som ett Re 460. Foto: Wikimedia/Creative Commons.

Hur litet luftmotstånd behövs?
En central fråga vid valet av tågtyp är luftmotståndet.
Redan under 1930-talet genomfördes i Tyskland omfattande
undersökningar av tågens s k gångmotstånd, vilket bland
annat resulterade i en ny generation mycket aerodynamiska
motorvagnståg av såväl eldriven som dieseldriven typ. Det
planerades även för ett nytt nationellt höghastighetsnät
för farter uppemot 400 km/t, och det blev uppenbart
redan vid farter kring 160 km/t hur viktigt det är med god
aerodynamik.

mycket grundlig genomgång av de faktorer som påverkar
det s k gångmotståndet, ägnades en stor del åt att
analysera förbättringsmöjligheterna inom aerodynamiken.
Luftmotståndet kunde, enligt undersökningen, systematiskt
sänkas radikalt genom följande steg:
1.
2.
3.

Under 1936 lanserades i Tyskland en konventionell sittvagnstyp med beteckningen C 4ü. Vagnen hade längden
21.270 mm och korgbredden 294 cm. Boggierna var av
typen Görlitz (axelavstånd 3.000 mm, hjuldiameter 1.000
mm) och aerodynamiken var betydligt bättre än tidigare
vagnar. Bland annat reducerades utrymmet mellan vagnkorgarna till endast 300 mm (exakt samma ”sammankopplingsavstånd” fick senare UIC−vagnarna), underredet kläddes in
och entrédörrarna utfördes i samma plan som väggen.
Under senvintern 1942 publicerade Hans Kother vid den
tyska statsjärnvägen (DR) en omfattande artikel, som
indirekt baserade sig på ett regeringsuppdrag som DR hade
fått för att utreda ett järnvägssystem ”… som skulle drivas
med väsentligt högre hastigheter än i dagens nät”. Efter en

4.

Fyrkantig vagnkorg med normalkoppling (”eckiger
Wagenkasten mit Normalkupplung”).
Rundad vagnkorg med normalkoppling (”abgerundeter
Wagenkasten mit Normalkupplung”).
Rundad vagnkorg med kortkoppel (”abgerundeter
Wagenkasten mit Kurzkupplung”).
Aerodynamisk vagnkorg med specialkoppel ”(”windschnittiger Wagenkasten mit Sonderkupplung”).

Författaren Kother tog dock inte direkt ställning till användandet av motorvagnståg eller loktåg, då bägge alternativen presenterades i artikeln. Dock var topphastigheten
för loktåg i undersökningen begränsad till ”endast” 200
km/t (sexvagnars loktåg dragna av tioaxliga ellok av typen
2´CoCo2’), men för motorvagnståg 250 km/t (tågsätt med
sex vagnar). Sannolikt hade DR påverkats av lanseringen
av det samtida tioaxliga el−lokomotivet GG-1 (vikt 201
ton, sth 161 km/t) som den amerikanska järnvägsindustrin
började leverera redan 1934 till operatören Pennsylvania
Railroad (PRR).
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Under slutet av 1960−talet stod den västtyska statsjärnvägen (DB) inför massiva utbyggnader av det västtyska järnvägsnätet. Västtyskland befann sig mitt i det ekonomiska
undret, och på motorvägarna blev bilköerna allt längre.
Det var uppenbart att landet behövde något som avlastade
vägnätet.
Redan under sommaren 1965 hade en viss trafik bedrivits
reguljärt i 200 km/t mellan de två bayerska städerna Augsburg och München. Som dragkraft användes ett sexaxligt
ellokomotiv från Siemens med vikten 112 ton och topphastigheten 200 km/t. Loket hade beteckningen 103.0.
DB satsade fram till slutet av 1980-talet konsekvent på
användandet av tunga loktåg för 200 km/t, till att börja
med genom sexaxliga lokomotiv av typen 103.1 (serieversionen), senare av fyraxliga lokomotiv av typen 120.1 (se
tabell Översikt av lok).
Under 1969 lade DB en beställning på ett mindre antal
prototyp-motorvagnståg med beteckningen ET 403. Det
nya tåget hade fyra enheter (”vagnar”) och var konstruerat
för 300 km/t. Emellertid växlades tågsättet endast för 200
km/t (Västtyskland hade vid den här tidpunkten knappast
några längre banor ens för 200 km/t). Vi får inte glömma
att Shinkansen-tågen hade börjat rulla i höga farter redan
under mitten av 1960-talet, och i USA pågick utvecklingen
av snabba motorvagnar av typen Metroliner.

cm, och den maximala korgbredden var 280 cm, ungefär
som en UIC-vagn. Det inklädda underredet slutade endast
34 cm ovan rälsöverkant (att jämföras med t ex 56 cm
hos t ex den västtyska Bpmz- vagnen). Totalt fanns det
141 sittplatser, fördelade i kupé- och salongsvagnar, med
endast tre säten i bredd (genomgående 1. klass). I restaurangvagnen fanns ytterligare 18 sittplatser.
Jämfört med ett åttavagnars konventionellt IC-tåg, som
vid hastigheten 200 km/t drog cirka 2,68 megawatt vid
horisontell bana, så drog det nya IC-motorvagnståget (två
sammankopplade enheter) endast 1,54 megawatt eller
omräknat 42 % mindre effekt.

Ett sett av typen ET 403 er tatt vare på, men det en gang så stolte
toget bør nok ivaretas bedre om det noen gang skal kunne kjøre
igjen. Foto: Wikimedia/Creative Commons.

ET 403 är ett motorvagnståg med en effekt av nästan 1
megawatt per vagn. Tåget accelererar från stillastående till
200 km/t på endast två minuter. Företaget MAN tillverkade
boggierna, medan elektro- gruppen Siemens, AEG och
BBC tillverkade den elektriska utrustningen. Vagnkorgarna
tillverkades av lättmetall, och vagnkorgen utfördes med
mycket god aerodynamik. Vagnkorgen hade höjden 402

Diagram 2: Effektbehovet för horisontell bana med två typer av åttavagnars IC-tåg.
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Med tanke på den økte kostnaden for å kjøre i 250 km/h, er Flytogets hastighet på 210 km/h kanskje akkurat passe?
Foto: Helge Sunde.

Relationen investeringskostnad-driftkostnad
Som framgår av diagrammet, är det uppenbart att väl sammanhållna tågsätt (= den lägre kurvan) har en betydligt
lägre effektförbrukning än klassiska tågsätt. Väl inklädda
underreden med litet avstånd mellan bana och vagnunderkant, släta underreden, aerodynamiska avslutningar av
tågsättet fram och bak samt ”rena” tak utan skrymmande
elutrustning bidrar till lägre luftmotstånd. Vid 250 km/t
kan vi konstatera att ett åttavagnars klassiskt IC-tåg drar
cirka 4,6 MW vid horisontell bana, medan det sammanhållna tågsättet drar endast 2,7 MW. Det motsvarar cirka
1.900 kW mer effekt eller 1.140 kr mer per timme vid ett
el-pris på 60 öre per kWh. Vid ett extremt högt utnyttjande
på 10 timmar per dygn eller 3.000 timmar per år (ungefär
som passagerarplan) motsvarar det en årlig besparing på
3.000*1.900*0.6 = 3,42 mkr. Men återigen, då är genomsnittsfarten lika hög som toppfarten (250 km/t).
Om ett klassiskt IC-tåg (lok och åtta vagnar) kostar cirka
72 mkr (25 % avdrag lokkostnad för godstrafik) och skrivs
av på 25 år, så blir värdeminskningen cirka 2,9 mkr per år.
Motsvarande specialbyggda, sammanhållna IC−tåg kostar
omkring 180 mkr eller en värdeminskningskostnad på 7,2
mkr per år, en kostnadsdifferens således på 4,3 mkr per
år (= 7,2 – 2,9). Det man tjänar på lägre elförbrukning,
förlorar man på värdeminskning.
Kostnadsstrukturen för ett tågsätt är komplex, men utifrån
de priser som tågen säljs för, så bekräftas ovanstående

prisbild. Ur energisynpunkt kan man då, som överslagsräkning, ställa tidigare nämnda energibesparing på 3,42
mkr per år mot en större värdeminskning på 4,3 mkr per år.
Nu är det få banor idag som man kan köra 250 km/t på.
Genomsnittshastigheterna ligger betydligt lägre, kanske
kring 140 km/t. Då energiförbrukningen sjunker drastiskt
vid lägre hastigheter, talar än mindre för specialbyggda,
sammanhållna snabbtåg (det lönade ju sig inte ens vid 250
km/t …).
Komfortfrågan
En central fråga i tågtrafiken i flera länder var under
1960-talet sittkomforten. De svenska 1960-talsvagnarna
var till viss del inspirerade av amerikanska vagnar, där
de senare tillverkades enligt AAR-standard (Association
of American Railroads). AAR rekommenderade ett antal
inrednings-konfigurationer, där stolavståndet i andra
klass låg kring 105 cm. Ungefär samma stolavstånd fick
de svenska 1960−talsvagnarna och vissa av NSB:s vagnar
under 1960-tal med stolavstånd på hela 109 cm (typ B3).
Dock saknade såväl de norska som svenska sittvagnarna klimatanläggning, och de hade bullriga blockbromsar. Under
1970−talet påbörjades leveranserna av Amfleet−vagnar
till operatören Amtrak, vilka först hade ett stolavstånd
i andra klass på 105 cm, men som senare under 1980talet utökades till 127 cm (dessutom med korgbredden
320 cm). Vidare har Amfleet-vagnarna handikappvänliga,
komfortabla insteg med golv och plattform i samma nivå,
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Ett tyskt fyraxligt lokomotiv från Siemens av typen 182 ”Taurus”. Loket är konstruerat för 230 km/t och är tillverkat i över 400 exemplar.
Loket är lämpat för såväl tunga godståg som snabbtåg. I Österrike används loktypen som dragkraft i snabbtåget ”Railjet” (max 230 km/t).
Vid en provkörning 2006 uppnådde dock loket 357 km/t (!). Foto: Thomas Wolf/Creative Commons.

och givetvis finns klimatanläggning. Amfleet−vagnarna har
förmodligen världens högsta komfortnivå i andra klass för
snabbtåg, tillsammans med Amtraks Acela-vagnar.
De norska och svenska fjärrtågen av typerna X2 och typ 73,
som lanserades under 1990-talet, fick visserligen klimatanläggning och skivbromsar, men stolavståndet hade minskat
med uppemot 19 centimeter (NSB:s B3-, vagn jämfört
med motorvagnståget 73). Dessutom hade vagnkorgarna
gjorts betydligt smalare (305 cm). Liksom tidigare var det
omöjligt för en rullstolsbunden resenär att själv komma
ombord på X2− och typ 73−tågen.
Även komforten hos sätena hos såväl NSB som SJ har
försämrats hos de nya tågen. Sätena går inte längre att
luta lika mycket som tidigare och sittdynan har blivit för
hård. Sittdynan vinklas inte längre upp vid fällning av
ryggstödet, vilket gör att kroppen ”hasar ner” i stolen. I
Sverige pågick under slutet av 1990-talet en diskussion om
hur man åtminstone i regionaltågen (Regina) skulle kunna
montera sex säten i bredd (i Sverige finns en tendens
att tåg byggda som regionaltåg ”i smyg” sätts in i fjärrtågstrafik, till exempel dubbeldäckaren X40 på sträckan
Stockholm−Göteborg).
Kritiken mot de krympande sittplatserna blev dock hård,
och vid beställningen av det nya fjärrtåget X55 (ett modifierat regionaltåg av typen Regina) så blev det åter fyra
säten i bredd (2 + 2). Å andra sidan har SJ nu en flotta
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av tåg (X55) med en för bred vagnkorg (cirka 25 cm för
mycket) och tåget drar därför onödigt mycket elenergi.
I SJ-tidningen ”Kupé” konstaterades nyligen att vad tågpassagerarna gillar, är följande:
Bekväm sittplats.
Generöst benutrymme.
Rymlig och bred sittplats.
Bra stöd för rygg/svank.
Eget armstöd.
Sammanfattning
Inledningsvis ställdes frågan i artikeln om investeringskostnaden för fjärrtåg skulle kunna halveras. Utgångspunkten
för diskussionen var de extremt höga kostnader som de
senare generationerna specialbyggda fjärrtåg i Skandinavien har. Nivåerna har börjat närma sig 500 tusen kronor
per säte (svenska X2), vilket nästan motsvarar priset − per
säte räknat − för en Rolls Royce. Samtidigt står järnvägen
inför stora utmaningar, där den av miljöskäl måste ta över
en mycket stor del av biltrafiken. Staten kommer sannolikt
inte att kunna skjuta till ytterligare medel för själva järnvägstrafiken, vilket kommer att ställa operatörerna inför en
svår utmaning; operatörerna måste investera betydligt mer
i utbyggd sittplatskapacitet, samtidigt som biljettpriserna
måste reduceras kraftigt. Fler komfortabla säten för lägre
kostnad blir utmaningen.

En tysk fjärrtågsvagn av typen Eurofima (urspr beteckning Avmz 207) i ett ombyggt utförande. Vagntypen började rulla 1977 och totalt
beställdes 500 stycken vagnar. I Tyskland godkändes vagnen för 200 km/t men fick då extrautrustning i form av magnetskenebromsar
och en kraftig svängningsdämpare mellan boggi och vagnkorg (den senare syns på bilden ovan). Vagnen vilar på höghastighetsboggier av
typen Y0270S från Fiat. Lägg märke till vagnens släta ytteryta och det inklädda underredet. Foto på Köln centralstation sommaren 2009:
Wikimedia/Creative Commons.

Artikeln visar att ett fyraxligt s k allroundlokomotiv, som
klarar av att dra såväl gods- som persontåg, ligger i kostnadsintervallet 30−50 mkr (vi exkluderar de dyra österrikiska och schweiziska lokomotiven, som dessutom inte längre
tillverkas). En del av denna investeringskostnad (vi antar
25 %) kan godstrafiken stå för, och då återstår en lokkostnad kring 23−31 mkr. Vi kunde även konstatera att
en personvagn för 250 km/t kostar omkring sex−åtta mkr
(brittiska vagnar och Eurofima-vagnar) och vid optimalt
utnyttjande av sittplatsutrymmet i denna (cirka 65 platser
per vagn = 325 platser per femvagnars tåg), så hamnar
investeringskostnaden i intervallet 169 … 194 tkr per säte.
Artikeln gick även in på behovet av mer aerodynamiska tåg
och jämförde gångmotståndet för IC-sammanbyggda tåg
med klassiska IC-tåg, bägge från 1960−talets teknikgeneration. Det visade sig då, inte helt oväntat, att det sammanbyggda tåget har ett betydligt lägre gångmotstånd än det
klassiska IC-tåget. Å andra sidan tenderar specialbyggda
att hamna kring 22−24 mkr per vagn. Ett beräkningsexempel visade att det är ekonomiskt tveksamt med specialbyggda, extremt aerodynamiska tåg. Vidare är det sannolikt att
nästa generation skandinaviska snabbtågsvagnar av ekonomiska skäl kommer att beställas från utlandet (Tyskland,
Japan, Frankrike eller något av BRICS- länderna).

skandinaviska regioner idag är liten, uppstår frågan varför
man överhuvudtaget skall investera i nya snabbtåg för 250
km/t. Det visar sig dock att merkostnaden för fordonen
från 200 till 250 km/t är marginell, och livslängden för
ett tågsätt är uppemot 40−50 år. Under tiden fram till
2055−2065 kommer med stor sannolikhet långa sträckor
att ha byggts för dessa hastigheter. Det skulle dessutom
uppstå ett politiskt tryck – om dagens låga utbyggnadstakt
fortsätter ännu en tid − på staten att rusta upp och bygga
nya banor för 250 km/t, eftersom tåg för 250 km/t redan
rullar, om än med reducerad hastighet!
Dagens interiør i en Bpmz. Foto: Wikimedia/Creative Commons.

Med tanke på att andelen sträckor för 200 km/t i många
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Översikt fyraxliga, elektriska Siemens-lokomotiv med topphastigheten 200 km/t eller däröver:
Allmänt:
Typ av fordon:

Ellok

Ellok

Ellok

Ellok

Ellok

Beteckning:

120.0

S 252 (1)

1016

1116

ACS-64

Ellok

Benämning:

(prototyp)

Eurosprinter

Taurus

Taurus

Cities Sprinter

Vectron

Operatör:

DB

AVE

ÖBB

ÖBB

Amtrak

VR

Nation dito:

Tyskland

Spanien

Österrike

Österrike

USA

Finland

Antal levererade/ best/option:

5 (60) st

75 st

50 st

282 st

70 st

177 st

Första leveransår:

1979

1992

1999

1999

2012

2017

Tillverkare mekanisk del:

Krauss Maffei,
Krupp,
Henschel

Krauss Maffei,
Henschel,
Caf, MACOSA

Krauss Maffei

Krauss Maffei

Siemens

Siemens

Tillverkare el del:

Siemens,
AEG, BBC

Siemens, ABB

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Axelarrangemang:

Bo-Bo

Bo-Bo

Bo-Bo

Bo-Bo

Bo-Bo

Bo-Bo
(90 t)

Vikt:

84,0 t

86…90 t (6)

86,0 t

86,0 t

98,0 t

Största axellast:

21,0 t

21,5…22,5 t

21,5 t

21,5 t

24,5 t

Max dragkraft:

290 kN (2)

300 kN

300 kN

300 kN

320 kN

Topphastighet:

280 km/t

220 km/t

230 km/t

230 km/t

201 km/t

200 km/t

19 200 mm

20 380 mm

19 280 mm

19 280 mm

20 320 mm

(20 000 mm)

9 900 mm

9 900 mm

9 906 mm

Kaross:
Längd över stötytor:
Boggiavstånd:

10 200 mm

10 500 mm

Höjd:

4 375 mm

4 310 mm

Korgbredd:

3 000 mm

3 000 mm

Typ av koppel:

Skruvkoppel

Skruvkoppel

Skruvkoppel

Skruvkoppel

Centralkoppel

Utvändig yta:

Slät plåt

Slät plåt

Slät plåt

Slät plåt

Slät plåt

Slät plåt

Utvändig färg:

Beige, vinröd

Vit, grå

Signalröd

Signalröd

Blå, grå

Grå, signalgrön

Tvåmotors

Tvåmotors

Tvåmotors

Tvåmotors

Tvåmotors

Tvåmotors

1 435 mm

1 524 mm

Boggier:
Typ av motorboggi:
Spårvidd:

1 435 mm

1 435/1 668 mm

1 435 mm

1 435 mm

Axelavstånd:

2 800 mm

3 000 mm

3 000 mm

3 000 mm

Hjuldiameter- nytt:

1 250 mm

1 250 mm

1 150 mm

1 150 mm

1 117 mm

Primärfjädring:

Spiral

Spiral

Spiral

Spiral

Spiral

Sekundärfjädring:

Spiral

Spiral

Spiral

Spiral

Spiral

Broms:

Elbroms,
blockbroms

Elbroms,
blockbroms

Elbroms,
skivbroms

Elbroms,
skivbroms

Elbroms,
skivbroms

Boggievikt:

16,25 t

18,0 t

18,0 t

18,0 t

Kontaktledningsspänning:

15 kV

25 & 3 kV

15 kV

25 & 15 kV

Kontaktledningsfrekvens:

16 2/3 Hz

50 Hz & DC

16 2/3 Hz

50 & 16 2/3 Hz 60 & 25 Hz

Elutrustning:
25 & 12,5 &12

25 kV
50 Hz

Max kontinuerlig effekt:

4 400 kW

5 600 kW

6 400 kW

6 400 kW

5 000 kW

6 400 kW

Strömriktare:

Tyristor

GTO

GTO

GTO

IGBT

IGBT

Kylning dito:

Olja

Freon

Vatten

Vatten

Vatten

Max bromseffekt,
reostatisk:

5 600 kW

3 300 kW (7)

(saknas)

(saknas)

(saknas)

Max bromskraft,
reostatisk:

125 kN

168 kN

(saknas)

(saknas)

(saknas)

Max bromseffekt,
regenerativ:

3 300 kW

5 600 kW

6 400 kW

6 400 kW

5 000 kW

Max bromskraft,
regenerativ:

150 kN

168 kN

150 kN

Spänning tågvärmeledning:

1 000 V

3 000 V

1 000 V

1 000, 1 500 V

480 V 3~

Frekvens tågvärmeledning:

16 2/3 Hz

DC

16 2/3 Hz

16 2/3 50 Hz

60 Hz

Max effekt tågvärmeledning:

900 kW

800-1.200 kW

900 kW

900 kW

1.000 kW
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Översikt fjärrtågsvagnar:
Allmänt:
Beteckning:

B7

B2

Mk III (4)

Mk IV

Avmz 207

Operatör:

SJ

SJ

BR

BR

DB

Nation dito:

Sverige

Sverige

Storbritannien

Storbritannien

Västtyskland

Pris (12/2013 NOK): 5,5 mkr

6,2 mkr

(6,0 mkr)

6,1 mkr

(8,2 mkr)

Tillverkare:

Statsföretag

Statsföretag

Brel

Brel

Fiat, LHB

Första leveransår:

1979

1988

1976

1989

1977

Tomvikt:

44,0 t

48,0 t

33,5 t (TS)

39,4…45,5 t

43,0 t

Tillverkningsland:

Sverige

Sverige

Storbritannien

Storbritannien

(internationellt)

Standard:

Nationell

Nationell

Nationell

Nationell

UIC

Antal levererade:

170 st

40 st (5)

1.400+ st

314 st

100 (500) st

Största tillåtna
hastighet:

130 km/t

160 km/t

201 km/t

200 (225) km/t

200 km/t

Längd över stötytor: 26 400 mm

26 400 mm

23 000 mm

23 400 mm

26 400 mm

Korglängd:

25 900 mm

25 900 mm

22 570 mm

23 000 mm

26 100 mm

Boggiavstånd:

18 500 mm

18 500 mm

16 000 mm

16 000 mm

19 000 mm

Höjd över tak:

4 400 mm

4 400 mm

3 810 mm

3 790 mm

4 050 mm

Korgbredd:

3 080 mm

3 080 mm

2 740 mm

2 730 mm

2 825 mm

Korgmaterial:

Stål

Stål

Stål

Stål

Stål

Typ av koppel:

Skruvkoppel

Skruvkoppel

Centralkoppel

Kortkoppel

Skruvkoppel

Utvändig väggyta:

Korrugerad plåt

Korrugerad plåt

Slät plåt

Slät plåt

Slät plåt

Utvändig färg dito:

mörkbrun

mörkbrun

grå, blå

vit, grå

beige, vinröd

Typ av entrédörr:

Skjut

Skjut

Sväng

Skjut

Skjut

Inklätt underrede:

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Boggiebeteckning:

MD 16

M 84 S-1

BT 10

BT 41

Y 0270 S

Spårvidd:

1 435 mm

1 435 mm

1 435 mm

1 435 mm

1 435 mm

Axelavstånd:

2 500 mm

2 600 mm

2 600 mm

2 500 mm

2 560 mm

Hjuldiameter- nytt:

950 mm

980 mm

914 mm

Primärfjädring:

Spiral spiral

Spiral

Spiral

Spiral

Spiral

Sekundärfjädring:

Spiral

Spiral

Luft

Luft

Spiral

Broms:

Blockbroms

Skivbroms

Skivbroms

Skivbroms

Skivbroms, magnetskinnebroms

Spänning samlingsskena:

1 000 V AC

1 000 V AC

415 V AC

415 V AC

3 000 V DC
1.500 V DC
1.500 V 50 Hz
1.000 V 16 2/3 Hz

Antal faser dito:

1

1

3

3

1

Generator:

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Klimatanläggning:

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Klass:

2

2

2

2

1

Typ av inredning:

Salong

Salong

Salong

Salong

Kupé

Antal säten:

80 pl

69 pl

72 pl

74 pl

54 pl

Säten i bredd:

2+2

3+1

2+2

2+2

3

Stolavstånd:

93 cm

93…106 cm

90 cm

79 cm

115 cm

Antal ingångar per
sida:

2

2

2

2

2

Kaross:

Boggier:

920 mm

Elutrustning:

Inredning:

1.
2.
3.
4.

Spårvidd o kontaktledningsspänning för S252.
Vid annan utväxling 340 kN och max 200 km/t.
Eurofima-vagn.
Mk III är ett samlingsbegrepp för personvagnar.

5.
6.
7.

Enligt initial beställning.
Enligt ”Locomotora electrica S252”, Enero Via libre 2005.
”The S252 Dual-System AC electric locomotive with threephase Drive for spanish railways”, Elektrische Bahnen 1990.
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