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Utvecklingen av tyska TEE-vagnar
Av Tomas Larsson

Under mitten av 1950-talet togs ett beslut mellan några länder i Västeuropa att skapa ett nät av högkomfortabla fjärrtåg.
Det nya systemet kallades för TEE, vilket står för Trans Europe Express. Trafiken startade år 1957, samma år som Romfördragen skrevs under. Rom- fördragen skrevs under av de sex västeuropeiska länderna Västtyskland, Holland, Belgien,
Frankrike, Luxemburg och Italien. Schweiz, som sedan sekler valt att hålla sig strikt neutralt, valde att stå fritt från Romfördragen, men skapade ändå tillsammans med de sex ovan nämnda staterna det nya TEE-nätet. Senare anslöt sig även
Spanien och Österrike. Även Danmark var anslutet med en linje till TEE-nätet (fjärrtågslinjen Köpenhamn-Köln-Stuttgart) ,
även om tågen på delsträckan Hamburg- Köpenhamn ofta var väldigt korta (två vagnar).
Under sommaren 1957 fanns ett TEE-nät från Marseilles i söder till Hamburg i norr, dock ännu inte sammanhängande.
Nätet växte, och under 1974 fanns ett sammanhängande TEE-nät från Köpenhamn i norr till södra Italien. TEE-nätet
började dock senare avvecklas, och trafiken återgick till de nationella operatörerna. Under september 1988
kördes det sista TEE-tåget, vilket ägde rum på sträckan Zürich-Milano. Redan 1987 körde det sista TEE-tåget
i Västtyskland.

De olika länderna utvecklade oftast egna tågtyper för
TEE-trafiken, förutom Holland och Schweiz som gemensamt
utvecklade ett dieseldrivet, trevagnars loktåg (schweizisk
beteckning RAm 500). Inledningsvis var operatörerna överens om att de nya TEE-tågen skulle ha följande data:
Internationell fordonsprofil
Cirka 120 säten (exkl. restaurangplatser)
Max hastighet 140 km/t
Max axellast 18,0 t
Klimatanläggning
Restaurangvagn med kök
Centralkoppel
Från början var Rheingold-tågen under 1960-talet ej klassade som TEE-tåg, varför de var lackerade i koboltblått
(RAL 5013) och beige (RAL 1001), liknande snabbtågen
under 1930-talet, men med en något mörkare blå färg.
Senare målades tågen i de klassiska TEE-färgerna beige
(RAL 1001) och purpurrött (RAL 3004) med svart underrede. Ett undantag från den klassiska färgsättningen
var vissa franska TEE-tåg, som var baserade på amerikansk
teknik (från vagntillverkaren Budd) med korrugerad, blank
och rostfri plåt (”Inox−TEE”). Fjärrtågsvagnar med denna
korgtyp rullade i USA sedan slutet av 1930-talet. Till och
med de franska TEE-vagnarnas dekorränder och text ovan
fönstren var av samma färg som hos den amerikanska operatören PRR`s vagnar (Pennsylvania Railroad).

Västtyska TEE-tåg
År 1957, endast tolv år efter krigsslutet, startade trafiken
på TEE-nätet. En TEE-långdistanslinje genom Västtyskland
blev den nord-sydliga sträckan Hamburg-Göttingen-Frankfurt-Zürich, där det dieseldrivna TEE-tåget ”Helvetia” (tåg
nr. TEE 72 o 73) sattes i trafik. Några andra internationella
TEE-linjer som utgick från Västtyskland, var München-Milano (Mediolanum), Dortmund-Paris (Ruhr-Paris samt Parisfal), Dortmund-Amsterdam (Rhein Main) samt DortmundBryssel (Saphir). En gammal snabbväg för brittiska turister
som ville besöka alpparadiset i det välmående Schweiz, var
tåget Rheingold, som redan 1928 erbjöd direktförbindelser
från den holländska hamnstaden Hoek van Holland.
Ett problem inom Västtyskland, förutom det faktum att
järnvägsnätet hade reducerad kapacitet på grund av omfattande materiella skador, var att trafikens riktning blev
ändrad. Berlin hade tidigare legat i mitten av riket, men
låg nu nära den polska gränsen, långt inne i den sovjetiska
sektorn (DDR). I och med att Östtyskland bildades 1949
(Bonn blev Västtysklands huvudstad samma år) så ändrade
sig trafiken successivt till en nord-sydlig riktning. 1961
förvärrades läget, då Muren byggdes. Transitresan med tåg
mellan Västtyskland och Väst-Berlin blev både långsam och
obehaglig. De gamla banorna i Västtyskland var inte byggda som huvudbanor, och elektrifieringen hade inte heller
kommit så långt. Ett dieseldrivet fjärrtåg med förhållandevis låg axellast ställde dock inte så höga krav på banorna.

Ett fyrvagnars, dieseldrivet motorvagnståg av typen VT 08. Tågtypen användes vid lanseringen av TEE. Notera den aerodynamiska karossen
med inklätt underrede, släta ytterytor och en ”äggformad” front. Foto i Altenbeken, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, juli2007:
Wikimedia, Creative commons.
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Hastighetsprofilen för det dieseldrivnaTEE-tåget ”Helvetia 77” på sträckan Zürich- Hamburg. Tåget startade från Zürich centralstation 07:41
och efter 96 mil anlände det till Hamburg centralstation klockan 17:45. Färden började med relativt låg medelhastighet inne i det bergiga
Schweiz (drygt 80 km/t) men inne i Västtyskland höjdes medelhastigheten till över 110 km/t, främst längs floden Rhen. I Mannheim
sjönk dock medelhastigheten till under 90 km/t för att vid universitetsstaden Göttingen höjas till över 100 km/t. Färden över den platta
Lüneburger-heden norr om Hannover höll dock en förvånansvärt låg medelhastighet.
Källa: tidtabell (”Zugbegleiter”) Helvetia, tyska statsjärnvägen (DB), bearbetad av författaren

Tabell: Nyckeltal för de två loktågen RAm 500 och VT 11
Beteckning:

RAm 500

VT 11

Operatör:

SBB

DB

Antal sittplatser:

114

122

Största tillåt hast:

140 km/h

140 km/h

Längd över stötytor:

97.160 mm

130.680 mm

Konfiguration:

Lok + 3 vagnar

Lok + 5 vagnar + lok

228,0 t

211,08 t

Tomvikt:
1:

237 t

221 t

Motortyp:

Kolvmotor

Kolvmotor

Bränsle:

Dieselolja

Dieselolja

Max dieselmotoreffekt:

1 280 kW

1 619 kW

Transmission:

Dieselelektrisk

Dieselhydraulisk

Max bruttovikt

Specifik effekt/bruttovikt:

5,4 kW/t

7,3 kW/t

Specifik tomvikt sittplatser:

2 000 kg/pl.

1 730 kg/pl.

Max axellast:

19,0 t

17,0 t

1) Nettovikt + antalet säten * 0,080 t per säte (det vill säga 80 kg per passagerare inkl bagage).
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Ett TEE fjärrtåg av typen VT 11, dock med antalet mellanvagnar reducerat. Typen började levereras 1957 och har även exporterats till Danmark (operatören DSB). Notera den aerodynamiska formen med inklädda underreden samt släta ytterytor. Till skillnad mot sin schweiziska
”kollega” RAm 500 har VT 11 två stycken lokomotiv. Foto i Nürnberg 2010: Jürgen Heegmann, Wikimedia/Creative commons.

Bonn, huvudstaden i en ekonomisk supermakt, hade en
centralstation som inte var större än för en mindre småstad
(där 1920-talets Rheingold-tåg inte ens stannade!).
Redan under början av femtiotalet beslutades om ett
gemensamt fjärrtågssystem mellan de nämnda länderna,
benämnt TEE. I Västtyskland hade operatören DB fortsatt
utvecklingen som startade under 1930-talet med snabba,
dieseldrivna motorvagnståg. DB planerade för ett nytt
trevagnars motorvagnståg med beteckningen VT 08 med
följande egenskaper:
Koncentration av drivsystem till endast en boggi
(lättare att underhålla)
Vagnlängd cirka 26 meter
Buffertar och skruvkoppel vid tågets ändar
Max hastighet 120 km/t
Motoreffekt max 589 kW
Under 1930-talet hade operatören DR (föregångaren till
DB) experimenterat med såväl dieselelektriska som dieselhydrauliska transmissioner hos motorvagnståg. DB valde
att fortsätta främst med dieselhydraulisk transmission.
Vidare beslöt DB att använda automatkoppel, höjd topphastighet till 140 km/t samt ha en mer aerodynamisk
front (”ägghuvudet”, se bilde). Vidare höjdes dieselmotoreffekten till 736 kW. Från och med våren 1952 sattes VT
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08 i drift. Tågsättet hade 108 sittplatser (endast 1. klass)
och en topphastighet på 140 km/t. Tågsättet var knappt
78 meter långt och hade en tomvikt på drygt 121 ton. VT
08 hade dock ingen klimatanläggning och var endast en
provisorisk lösning för TEE-trafiken, då TEE-tåget VT 11
ännu inte hade satts i trafik.
Något senare utvecklades två nya, dieseldrivna prototyptåg
av typerna VT 10 501 ”Senator” och VT 10 551 ”Komet”.
Den förra tågtypen saknade dock vagnboggier (i stället enkelaxlar likt spanska Talgo) men hade mediokra gångegenskaper. Dessa prototyptåg var dock utrustade med klimatanläggning, för första gången i Västtysklands historia.
Dieseltåget VT 11
En västtysk industrigrupp bestående av fordonstillverkarna
MAN, WMD, LHB, Wegmann och Rathgeber utvecklade en
ny generation TEE-fjärrtåg av typen VT 11 (se bild 5) med
beprövad teknologi. Det nya tågsättet, som inledningsvis bestod av fem korta vagnar, hade topphastigheten
140 km/t och drevs av två stycken lokomotiv. Varje lok
hade en dieselmotor med den maximala effekten 810 kW.
Egentligen räckte det med endast en dieselmotor vid 140
km/t på horisontell bana, men vid acceleration och starka
motlut krävdes två motorer. Tågsättet var knappt 131 m
långt och hade en tomvikt på 214 ton. Totalt fanns 122
stycken sittplatser i tågsättet, som endast hade 1. klass.

Remagen längs floden Rhen på delsträckan Bonn- Koblenz. Byggandet av järnvägen längs floden Rhen var många gånger komplicerat då
marken sluttar brant ner mot floden. På flera ställen går därför järnvägen i tunnel. Då den gamla delsträckan Köln- Frankfurt am Main
behövde kortare restider följde man dock inte Rhens dalgång vid byggandet av en ny bana utan istället byggdes en helt ny höghastighetsbana, långt från floden. Den nya banan kostade cirka 60 miljarder kronor och har lutningar uppemot 40 promille.
Foto i augusti 2005: Qualle, Wikimedia/Creative commons.

Varje tågsätt hade inledningsvis fem personvagnar, men
senare sattes även åttavagnarståg in i trafik (bland annat
på långdistanslinjen Hamburg-Zürich).

ökade motorns tillförlitlighet och livslängd.

Vagnarna var korta (endast 18,16 meter över stötplanen),
men därför kunde bredden hos vagnkorgen ökas till hela
301 cm (UIC-vagnarna i Västtyskland har endast korgbredden 282 cm). LHB tillverkade kupé- och salongvagnarna
medan Wegmann tillverkade bar- och restaurangvagnarna.

Några av tågen utrustades senare med en gasturbin i ena
lokomotivet med toppeffekten 1 619 kW istället för dieselmotorn med effekten 810 kW. Det fanns planer på att höja
topphastigheten till 200 km/t. Vid 200 km/t på horisontell
bana och fem vagnar krävdes toppeffekten 1 350 kW, det
vill säga tågsättet klarade visserligen att hålla hastigheten
med två dieselmotorer (1 620 kW) men det fanns knappast
någon marginal för motlut och acceleration Genom att byta
ut én av dieselmotorerna mot en gasturbin från KHD, ökade
tågets totala effekt från 1 620 kW till 2 439 kW. Gasturbinerna krävde dock mycket underhåll, och under början av
1960-talet fokuserades intresset istället främst på eldrivna
fjärrtåg, även om DB in på 1970-talet även planerade
för en ny generation gasturbindrivna loktåg (typ 603).
Oljekrisen under mitten av sjuttiotalet satte dock definitivt
stopp för planerna på att införa gasturbindrivna tågsätt,
och i stället satsade DB på elektriskt drivna tåg, som matades av effektiva kolkraftverk samt kärnkraftverk (bägge
energislagen befinner sig dock idag under avveckling).

En intressant skillnad jämfört med motorvagnståget VT 08,
som hade sin dieselmotor vilande på boggin, var att loket
i VT 11:an hade sin dieselmotor i fronten väl avfjädrad och
vilande i lokkorgen. På så vis dämpades smällar från spåret
(tjälskott, nedkörda skenskarvar och slitna växlar), vilket

Intresset ökar för eldrivna loktåg
Redan under slutet av 1930-talet hade utvecklingen av
eldrivna fjärrtåg varit snabb i främst USA och Tyskland. I
Tyskland hade man dessutom under början av 1940-talet
börjat intressera sig för ett nytt, eldrivet fjärrtågsnät för

VT 11-tågets sittvagnar av typerna Aü (kupévagn med 36
säten) och Ay (salongsvagn med 33 säten) hade såväl
klimatanläggning som bekväma vilfåtöljer. Dessutom var
vagnarna utrustade med mjuka och tysta skivbromsar i
vagnboggierna från Wegmann. En relativt ovanlig lösning
i Västeuropa var att VT 11-tåget hade en tågvärmeledning med 380 volt 50 Hz trefas ström, till skillnad mot
andra loktåg i Tyskland som hade 1 000 volt 16 2/3 Hz
enfas ström. I USA är det dock mycket vanligt med trefas
tågvärmespänning (440 volt 60 Hz), men även vissa franska TEE-tåg hade redan på den tiden trefasström.
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Den nya höghastighetsbanan för 300 km/t på sträckan Köln
centralstation- Siegburg/Bonn- Montabaur- Limburg Süd- Frankfurt
flygplats- Frankfurt centralstation. Tidigare gick många av tågen
längs den ringlande floden Rhen, även de ångloksdragna Rheingoldtågen 1928 (där det senare dock svängde av söderut vid Mainz för
den fortsatta färden mot alperna).
Motorvagnståget TEE 61, som kördes åt flygoperatören Lufthansa
(start år 1982), tog 2 timmar och 6 minuter för den 21,4 mil långa
sträckan Köln centralstation- Frankfurt flygplats via Rhendalen
medan ICE-tåget (ICE 511, år 2009) endast tog 57 minuter för den
16,9 mil långa nybyggnadssträckan. Färden längs Rhen är upplevelsemässigt ungefär som att färdas längs Gotthard-banan genom
Schweiz medan den nya banan mest går ute på fälten i glesbefolkade områden. Illustration: Wikimedia/Creative commons.

hastigheter uppemot 400 km/t, vilket fokuserade intresset
på några kritiska områden. Bromsar, framdrivning, löpverk
och aerodynamik var fyra centrala områden. Ett antal personvagnar med en betydligt förbättrad aerodynamik togs
även fram. Under 1941 nämndes i en tidskrift ”… skapandet av ett speciellt omfattande snabbtågsnät, på vilket tåg
med väsentligt högre hastigheter skulle prövas än i dagens
nät”.
Persontrafiken skulle segmenteras enligt följande:
* ultrasnabb trafik med topphastigheten 350 km/t
* fjärrtågstrafik med topphastigheten 200 250 km/t
* masstrafik med topphastigheten 120 … 160 km/t
* sovvagnståg med medelhastigheten 160 km/t
Intressant i sammanhanget är att DB drygt fyra decennier
senare (1985) lanserade ett prototyptåg (ICE-V) med topphastigheten 350 km/t. År 1991 lanserades serieversionen
ICE med den maximala marschhastigheten 250 km/t. Hela
Tysklands ICE-flotta är för övrigt målad ide gamla tyska
färgerna svart, vitt och rött.
De nya banorna skulle på grund av intensiv trafik och höga
hastigheter kräva höga effekter. Enorma kolkraftverk med
gigantiska ångturbindrivna generatorer planerades (Tyskland har förhållandevis lite vattenkraft). Utförliga artiklar
om bland annat dimensioneringen av kraftverk och maximalt avstånd mellan matningspunkter publicerades under
början av 1940-talet i tyska facktidskrifter. Elmatningen
till tågen skulle ske med strömskenor (istället för kontaktledning) med högspänning vid sidan av spåret. En släpsko
skulle fungera som strömavtagare. Då man på den tiden
oroade sig för kraftiga luftstötar vid tågmöten diskuterades
spåravstånd på uppemot fem-sex meter för de nya banorna
(under 1970-talet valde dock DB spåravståndet 4,70 meter
för sina nya höghastighetsbanor).
I USA lanserades under slutet av 1930-talet en ny generation fjärrtågsvagnar med betydligt högre komfort än
tidigare. Den nya generationen vagnar hade en vagnkorg
i blank, rostfri plåt och var tillverkad enligt amerikansk
standard (organisationen AAR, startad 1934). Till skillnad
mot de gamla personvagnarna var de nya mer aerodynamiska och enhetliga. Vagnarna var utrustade med tysta
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och mjuka skivbromsar, automatkoppel, klimatanläggning, bekväma insteg med plattformen i samma höjd som
vagngolvet samt bekväma vilfåtöljer även i andra klass. En
ny generation personvagnar med glaskupoler lanserades,
speciellt för trafik längs natursköna sträckor, vilket bjöd
resenärerna på en fantastisk naturupplevelse. Under 1935
lanserade den tyska operatören DR motorvagnståget ET 91
som hade en stor glaskupol, och under början av 1940talet planerade DR för utsiktsvagnar.
Utvecklingen i USA påverkade även de tyska spårfordonsingenjörerna. Västtyskland fick efter kriget omfattande
ekonomisk hjälp från USA, och det fanns starka politiska
band mellan de bägge länderna. Under senare delen av fyrtiotalet och under början av femtiotalet fokuserades dock
intresset i Västtyskland främst på att få igång trafiken.
Men utvecklingen av västtyska dieseldrivna fjärrtåg under
mitten av 1950-talet, tillsammans med erfarenheterna från
1930-talet och början av 1940-talet, visade vilken stor potential som fanns inom fjärrtågstrafiken. Under mitten av
1950-talet hade dessutom japanerna kommit igång med att
utveckla snabba fjärrtåg, som 1964 resulterade i premiären
med Shinkansen.
Som en del i utvecklingen av nya fjärrtåg lanserades under
början av 1950-talet i Västtyskland en ny generation personvagnar med längden 26,40 meter och korgbredden 282
cm. Visserligen hade man inom den tyska järnvägsbranschen redan under början av 1940-talet resonerat om att
använda uppemot 30 meter långa personvagnar, men den
längsta personvagnen vid den tidpunkten var rikskanslerns
vagn WGüs 821.0, som endast var 24,30 meter lång.
De nya 26,40 meter långa personvagnarna blev ett stort
tekniskt framsteg och de utrustades med den mycket
robusta boggi- typen MD (Minden Deutz). Vagnarna
hade dock gamla konstruktionslösningar som svängdörrar, bälgövergångar (”dragspel”), ej inklädda underreden,
blockbromsar samt saknade möjlighet att kyla ventilationsluften (temperaturen i Tyskland blir ofta ganska hög under
sommaren). Den utvändiga färgen var ofta ”militärgrön”
(officiellt ”Flaskgrön” RAL 6007). Å andra sidan rullade
sedan början av 1950-talet en ny generation mycket eleganta, silverglänsande komfortvagnar av standardtyp från

Genomsnittshastigheten för fjärrtåget Rheingold år 1928/1929 för sträckan Hoek v Holland- Köln- Basel SBB. Tåget drogs en stor del av
sträckan med ånglok. Källa: Tidtabell Rheingold FFD 102 Holland- Schweiz, Deutsche Reichsbahn, bearbetat av författaren.

Washington DC och norrut (tågen Senator och Congressional) med både klimatanläggning och vilfåtöljer. Tanken
att förbättra de västtyska fjärrtågsvagnarna med högre
komfort enligt amerikansk förebild, delvis även baserat på
det gamla varumärket ”Rheingold” från 1920-talet, började
växa inom DB.
Även om hastigheter på spår kring 200 km/t hade uppnåtts
i Tyskland redan kring sekelskiftet (strax utanför Berlin)
så innebar det inte att det var kommersiellt möjligt. Goda
gångegenskaper, effektiva bromsar, behov av hög effekt
krävde lösningar och slitstarka spår som var både driftsäkra
och kostnadseffektiva. Men utvecklingen av VT 11, som var
utrustat med en ny generation komfortvagnar med både
vilfåtöljer, tysta skivbromsar och klimatanläggning – där
man även lärt sig av erfarenheterna med fjärrtågsprototypen VT 10 – utgjorde starten för en ny generation komfortabla och snabba fjärrtåg. De gamla Rheingold-vagnarna
från 1920-taletsamt snabba dieseldrivna motorvagnståg
från 1930-talet, gav också inspiration till den västtyska
spårfordonsindustrin.
Rheingold
Under slutet av 1800-talet ökade turismen till alperna. Till
den schweiziska delen åkte många britter på semester för
att njuta av den friska luften och den oförstörda naturen.
Schweiz blev tidigt även känt för sin effektiva, stabila och
moderna banksektor, men även för sina högklassiga hotell
och restauranger. Några vanliga resedestinationer i Schweiz
var Zürich, Luzern och Genève.

Det fanns sedan länge ett finmaskigt järnvägsnät mellan
Schweiz och Storbritannien, men det fanns inte så många
snabba, genomgående tåg. Det fanns ingen fast förbindelse
mellan Storbritannien och kontinenten. Ytterligare en
svårighet var (är) att den brittiska konstruktionsprofilen för
persontåg är betydligt mindre än för kontinenten. Det var
med andra ord svårt att dra en personvagn från London till
Basel SBB (”norra järnvägsporten” till Schweiz). Inkluderar
vi färjeöverfarten mellan Harwich och Hoek van Holland,
så är hela sträckan London- Basel SBB cirka 109 mil lång,
inklusive en cirka 20 mil lång färjeresa.
Under maj 1928 startade trafiken med genomgående vagnar
från Hoek van Holland till Basel SBB. Färden följde till stor
del floden Rhen. Vagnarna var av första och andra klass
typ med en mycket god sittkomfort och exklusiv inredning.
Utvändigt var vagnarna målade i violett (RAL 4000) och
beige. Någon restaurangvagn fanns dock inte, så maten
serverades vid sittplatserna. Trafiken pågick fram till 1939,
då den av politiska skäl tillfälligtvis upphörde.
1951 lanserades ”Det blå F-tågsnätet” i Västtyskland (med
den utvändiga färgen Stålblå RAL 5011). Tågparet FD
163/164 blev det snabbaste tåget mellan Holland och Schweiz. Tåget fick benämningen ”Rheingold-express”. 1954
slopades tillägget emellertid ”Express”, och tågets namn
blev rätt och slätt ”Rheingold”, men vagnstandarden höll
inte lika hög nivå som tidigare. På länken www.youtube.
com/watch?v=XFfbQ3HXrUg får vi följa med på en 10 minuter lång färd i tåget längs Rhendalen.
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En första klass salongsvagn i Rheingold-tåget från 1920-talet. Salongvagnen hade god komfort (1 + 1 säten i bredd, stolavstånd 112 cm). Tåget saknade dock restaurangvagn varför maten istället serverades vid sittplatserna från små pentryn.
Foto: Tyska förbundsarkivet, Wikimedia/Creative commons.

År 1928
Under vintertidtabellen 1928/29 avgick dagligen några
vagnar från Hoek van Holland (tåg nummer FFD 102) i
anslutning till färjan via Rotterdam och Gouda. Vagnarna
kopplades samman med ytterligare några vagnar från
Amsterdam i Utrecht. Färden gick vidare Arnheim-ZevenaarDuisburg-Düsseldorf-Köln-Mainz-Karlsruhe-Baden-BadenFreiburg-Basel Bad-Basel SBB. Tåget avgick klockan 06:04
från Hoek van Holland och anlände till Basel SBB klockan
18:49, det vill säga den 81 mil långa resan tog 12 timmar
och 45 minuter vilket motsvarade en genomsnittshastighet
på knappt 64 km/t. Något senare så senarelades avgången
från Hoek van Holland till klockan 06:50, och ankomsten
till Basel SBB blev klockan 18:48, det vill säga den totala
restiden minskades till 11 timmar och 58 minuter. Notera
att Rheingold-tågen inte stannade i Bonn.
Under december 1964 avgick tåget F10 från Hoek van
Holland klockan 07:00 och anlände till Basel SBB klockan
15:41, det vill säga restiden hade krympt från 12 timmar
och 45 minuter (1928) till endast 8 timmar och 41 minuter
(= medelhastighet 94 km/t). Tåget gick via stationerna
Rotterdam Nord-Utrecht-Arnhem-Duisburg-Düsseldorf-KölnBonn (nytt uppehåll)-Koblenz (nytt uppehåll)-Mainz-Mannheim (nytt uppehåll)-Karlsruhe-Freiburg-Basel Bad-Basel
SBB. Nu stannade tågen även i Bonn.
1960: en ny generation Rheingold-vagnar beställs
Under 1960 beställde DB fyra nya vagntyper för en ny generation Rheingold-tåg från den västtyska spårfordonsindustrin. 1962 startade leveranserna. Gemensamt var att samtliga vagnar hade längden 26,40 meter, korgbredden 282
cm, klimatanläggning, MD-boggier, gummivulstövergångar,
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entrédörrar av viksvängtyp samt fjärrstängning. Entrédörrarna inkräktade endast minimalt i sidled i öppet läge.
Apmz 121
Avmz 111
WRmh 131
Adm 101

(salongsvagn, 48 säten)
(kupévagn, 54 säten)
(restaurangvagn, takhöjd förhöjd till
4 250 mm, tre st golvnivåer)
(utsiktsvagn, med bar, 34 säten, takhöjd
sänkt till 3 850 mm, tre st golvnivåer)

DB återgick under början av 1960-talet till topphastigheten 160 km/t, som användes redan under 1930-talet i
Tyskland. Under maj 1962 tilläts nämligen 160 km/t för
Rheingold-tågen. Under januari 1963 krävde herr Geitmann, chef för DB och medlem i dess styrelse, att topphastigheten hos det västtyska järnvägsnätet borde höjas
till 200 km/t. Finansieringen föreslogs bli löst genom
att DB sköt över betalningsansvaret på skattebetalarna
(”Zusätzliche Investionen für den Fahrweg sollen, wie bei
allen anderen Verkehrsträgern, vom Staat übernommen
werden”). Ungefär den vägtrafikmodell som började tillämpas i Sverige ett kvartssekel senare, där skattebetalarna
fick stå för notan.
Under sommaren 1965 gick ett fjärrtåg reguljärt i farter uppemot 200 km/t mellan München och Augsburg i
samband med en internationell trafikutställning i München
(IVA). Under maj 1967 tilläts 160 km/t för persontåg på
huvudlinjer enligt EBO (= Eisenbahn-, Bau- und Betriebsordnung). Från och med maj 1968 fick tågen ”Blauer Enzian”
samt ”Rheinblitz” köra i 200 km/t mellan München och
Augsburg. Slitaget på järnvägsmaterielen blev dock större
än väntat.

Under 1968 hade Rheingold-linjen förlängts till Genève i
Schweiz. Hela sträckan Hoek van Holland-Genève var nu
108 mil lång och tog 11 timmar och 39 minuter. Det motsvarade genomsnittshastigheten 93 km/t. Räknar vi restiden från London (Liverpool-stationen) till semesterorten
Lugano i södra Schweiz, var restiden dock över ett dygn …
De nya vagnarna, samt loken (typ 110, senare ersatta av
loktyperna 112 och 103), var till att börja med utvändigt
lackerade i beige (RAL 1001) och koboltblått (RAL 5013).
Tågens topphastighet hade höjts från 140 km/t till 160
km/t, vilket krävde komplettering med magnetskenebromsar hos vagnarna för att klara signalsystemens krav.
Rheingold-vagnarna var dock till sin konstruktion något
klenare än de amerikanska; medan de västtyska personvagnarna endast skulle klara motsvarande 200 ton horisontellt tryck i koppelhöjd (två meganewton), så klarade
de amerikanska vagnarna hela 360 ton (3,6 meganewton).
Korgbredden var hos de västtyska vagnarna, som tidigare
nämndes, endast 282 cm, medan de amerikanska vagnarna
hade korgbredden 305 cm. De amerikanska vagnarnas tak
var också något högre (412 cm) än UIC- vagnarna (405
cm). Å andra sidan var de västtyska vagnarna något längre
än de amerikanska (26,40 meter istället för 25,9 meter).
Både kupé- och salongvagnarna hade tre säten i bredd, tre
dikt an i sidled hos kupévagnarna (Avmz 111). Salongsvagnarna (Apmz 121) hade två + én i sidled. Stolavståndet var
generöst (115 …117 cm), medan utsiktsvagnens salong
under glaskupolen hade ett något kortare stolavstånd (105

cm). Alla vagntyperna var av 1. klass typ och hade givetvis
heltäckningsmatta. Inredningen gav ett exklusivt intryck
med mörka träytor, diskreta textilfärger samt helglasade
korridor- innerväggar i salongsvagnen (Avmz 111). Även
WC-utrymmena var påkostade med bland annat marmorimiterade väggar. I salongsversionen (Apmz 121) hade
man även ”lånat” en lösning från USA med smala fönster
(endast 90 cm) som var anpassade för varje stolsrad (stolavstånd 117 cm). På så vis fick resenären alltid god utsikt
och hamnade ej bakom en vägg. Dessutom kunde säten
vridas 180 grader, för att anpassas till färdriktningen.
En speciell utmaning för konstruktörerna var utsiktsvagnen
av typen Adm 101 (se figur). Liksom de övriga vagnarna
hade den längden 26,40 meter och korgbredden 282 cm,
men glaskupolen var ett problem, då den holländska och
schweiziska järnvägen inte tillät den tyska höjden 4,65
meter utan endast 4,50 meter (DB valde höjden 4,485
m). Dessutom hade Adm 101-vagnen inte mindre än tre
golvhöjder med ett maskinrum och bagageutrymme i
låggolvsdelen, en normalhöjd på golvet för kupéer och
bar samt en förhöjd golvhöjd för salongsutrymmet (med
glaskupolen).
Bättre klimatanläggning och belysning
Redan VT 11-tågen, som lanserades under 1957, hade en
radikalt förbättrad komfort jämfört med tidigare västtyska
UIC-vagnarna från 1950-talet. Den första UIC-vagnen i
Västtyskland lanserades redan 1951 och den innebar ett
stort steg framåt för passagerarna vad gällde komforten.

En salongsvagn av typen Apmz 121 från tidigt 1960-tal. Vagnen står inne på stationen i Domodossola i norra Italien. Vagntypen hade
till att börja med en max tillåten hastighet på 160 km/t (block- och magnetskenebromsar) men hastigheten höjdes senare till 200 km/t.
Notera den släta ytterytan samt det inklädda underredet, trots att modellen är 53 år gammal. Foto: Wikimedia/Creative commons.
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Den västtyska utsiktsvagnen Adm 101 från tillverkaren Wegmann med sin karaktäristiska glaskupol.
Foto:Henry Mühlpfordt, Wikimedia/Creative commons.

Vagnarna hade i första klass tre säten i bredd (kupé),
lysrörsbelysning samt ett förhållandevis effektivt värmeoch ventilationssystem, men varma sommardagar var man
tvungen att öppna fönstren, vilket innebar kraftigt drag
och hög bullernivå. Vi får heller inte glömma att vissa av
tågen på den tiden drogs av ånglok som saknade elektrisk
tågvärmeledning vilket påverkade utförandet av vagnens
ventilationsanläggning och belysning. Dessutom riskerade
ånglokets smutsiga rök att sugas in genom de öppna fönstren.
En förutsättning på grund av ångdriften var att varje vagn
hade sin egen generator (boggigenerator) med batteripaket
för att klara av att försörja belysningen med ström.
De under början av 1960-talet lanserade sittvagnarna
för fjärrtågen Rheingold och Rheinpfeil hade, liksom VT
11-tågets vagnar, klimatanläggning och en betydligt
bättre belysning. Den ur ventilationsteknisk synpunkt
mest komplicerade inredningen hade Avmz 111-vagnen,
som ju hade nio kupéer, där varje kupé individuellt skulle
kunna regleras vad gäller temperaturen. Lösningen blev en
gemensam tilluftsventilationskanal (max luftflöde 930 liter
per sekund) som hade en ventilationskanal till varje kupé.
Luften blåstes igenom en vattenburen värmeväxlare under
fönstret, som hade anslutningar till såväl kylvatten (från
kylaggregatet) som värmevatten (från en ång- och eldriven
värmeväxlare).
Varje kupé hade en termostat som kontinuerligt reglerade
kyl- och värmevattenflödet för att hålla önskad temperatur.
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All ventilationsluft var dock inte friskluft (”Zuluft”) utan
en del återcirkulerande (”Umluft”), som efter cirkulation
i kupén sögs tillbaka in i värmeväxlaren och filtrerades
samt blandades med den nya luften. Till slut ventilerades
den gamla luften (”Abluft”) ut via ventiler i innerväggen
till korridoren där den senare sögs ut genom otätheter i
entrédörrarna i vestibulerna (dörrarna var så pass otäta att
det vintertid bildades snödrivor inne i vestibulerna).
Senare TEE-vagnar samt det nya IC-prototyptåget ET 403
fick dock klimatanläggningar som byggde på central uppvärmning och kylning av tilluften. Separata varm- och
kalluftkanaler var dragna till respektive kupé eller salong.
Tilluften blandades vid luftutsläppet, så att önskad temperatur erhölls. Den gamla lösningen med ångvärme slopades.
Klimatanläggningar är dyra, tunga och komplexa system. De är heller inte så lätta att konstruera. Totalt sett
utgjorde under 1980-talet de elektriska systemen samt klimatanläggningar uppemot en tredjedel av investeringskostnaden för en personvagn. Hos Avmz 111-vagnen vägde
klimatanläggningen hela 5,7 ton inklusive en 2,1 ton tung
ångvärmeväxlare.
En speciell utmaning för de första TEE-vagnarna var de
stora glasytorna i utsiktsvagnen Adm 101. En varm sommardag i södra Tyskland är effektflödet från solen markant.
Det innebar att Adm 101-vagnens klimatanläggning fick
överdimensioneras i förhållande till de andra vagnarna,
med en kyleffekt på 32,5 kW istället för de andra vagnarnas 25,5 kW. Man försökte också dämpa värmeinflödet

Baren i en västtysk Rheingold-vagn som konstruerades under 1960-talet. De västtyska TEE-vagnarna har hela tiden präglats av en mycket
hög klass med tysta och mjuka skivbromsar, klimatanläggning, exklusiva materialval samt god design. Vagnen på bilden är dock ombyggd.
Foto 15 maj 2015 i Berlin, Tyskland: Ralf Roletschek, Wikimedia/Creative commons.

genom att lägga en tunn hinna av guldfilm på fönsterrutorna, vilket gav ”spegelglasrutorna” en speciell gyllenblå
lyster utifrån.
Hastigheterna höjs
Rheingold-tågen drogs till att börja med av fyraxliga ellok av typ 110. Senare sattes vidareutvecklade lokomotiv
av typen 112 (se bilde näste sida) i trafik i hastigheter
uppemot 160 km/t, men framtiden krävde ännu högre topphastigheter och fler vagnar.
Redan 1952 planerades det i Västtyskland för ett sexaxligt
ellokomotiv med en topphastighet av 180 km/t. Projektet
fick beteckningen ”E 01”, och loket skulle klara 600 ton
vagnar i 120 km/t i ett motlut på tio promille. Axeltrycket
fick dock inte vara högre än 17,0 ton (ungefär som hos det
svenska X2000-lokomotivet). Projektet lades i malpåse,
men under senvintern 1961 började DB åter intressera sig
för loktypen. Max effekten hade dock nu höjts till 5 000
kW, och topphastigheten till 200 km/t med en axellast av
18,0 ton.
Under augusti 1963 beställde DB en ny generation sexaxliga ellok av typen 103 (se fig. 1) från Siemens och
Henschel. Det första 103.0-lokomotivet levererades den
11 februari 1965. Under sommaren samma år användes
Typ 103.0 temporärt i 200 km/t på sträckan MünchenAugsburg (62 km) under en trafikutställning i München.
Under 1969 beställdes serieversionen (typ 103.1), och
totalt levererades 145 stycken serielokomotiv. Jämfört med
prototypversionen hade dock den kontinuerliga toppef-

fekten höjts rejält, från 5,95 megawatt till 7,44 megawatt.
Under kortare perioder kunde loket ge en effekt på över tio
megawatt, men de höga strömstyrkorna riskerade att överhetta elutrustningen, så lokföraren fick ta det försiktigt vid
tunga tåg i höga hastigheter och kraftiga motlut.
Ett stort problem för järnvägen var att banorna sällan tillät
hastigheter uppemot 200 km/t. Kurvorna genom det mellantyska bergsområdet var snäva i de ringlande dalgångarna med sina breda floder (den nordtyska slätten övergår i
ett berglandskap strax söder om Hannover, för att ytterligare 30 mil söderut övergå i ett förhållandevis slätt landskap). Tunnlarna var så trånga att redan vid hastigheter
under 100 km/t så kändes tryckvågor inne i vagnarna vid
passage. Med tiden byggdes banorna om för högre topphastigheter, men det skedde främst ute i slättlandskapen
i norra och södra Västtyskland. Först under början av 1990talet öppnades hela höghastighetslinjen mellan Hannover
och Würzburg (33 mil), vilket gjorde att fordonens topphastighet kunde utnyttjas, men det dröjde ett kvartssekel
från det att 103.0-loken sattes i trafik (1965) tills hela
linjen öppnades (1991). Men år 1991 rullade en ny generation snabbtåg av typen ICE.
De nya banorna (”Nybyggnadssträckorna”; NBS) hade en
mängd tunnlar, vilket inte visade sig vara problemfritt;
att köra in i en tunnel i 200 km/t – och kanske möta ett
tåg inne i tunneln med en relativ hastighet av 400 km/t
− visade sig innebära kraftiga tryckvågor som letade sig in
i lokförar- och passagerarutrymmena. Tryckvågorna kunde
dessutom orsaka hörselskador hos personalen. Vidare
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Ett fyraxlig lokomotiv av typen 112 med TEE- färger. Vi ser att loket saknar stänger och gånglist i fronten (bättre aerodynamik).
Foto: Wikimedia/Creative commons.

visade sig bullernivån öka, speciellt på delsträckor med
homogena betongplattespår. Mötte man ett godståg inne i
tunneln, kunde lasten förskjutas.
Nya restaurangvagnar för 200 km/t
Under perioden 1964 …1971 påbörjades leveranserna av
134 stycken restaurang- eller barvagnar till TEE-tågen.
Vissa hade även sittplatsutrymmen, och vissa var godkända
för 200 km/t.
Den största skillnaden mot tidigare vagnar var att vagnlängden höjts från 26 400 mm till 27 500 mm. Samtidigt
fick man minska korgbredden med 20 mm, dock en minimal
skillnad (uthäng vagnkorg begränsade i snäva kurvor). De
vagnar som ingick, var följande (se tabell under):

Fortfarande användes den klassiska entrédörren av viksvängtyp, även om restaurangvagnarna ofta bara har én
ingång per sida. Bromsarna var uteslutande av skiv- och
magnetskenetyp.
Förändring av kraftmatning
Under det kvartssekel som TEE-vagnarna levererades,
ändrade sig även dragfordonen. Allt fler västtyska banor
elektrifierades, vilket innebar att dieselloken (ofta med
ångvärme) flyttades till andra banor. Å andra sidan kunde
man inte förutsätta att elloken alltid kunde förse vagnarna
med elström, till exempel vid omkopplingar vid gränser. Om
inte elström fanns centralt (för belysning, klimatanläggning etc.), måste varje vagn utrustas med en egen elkraftanläggning. Den första generationen västtyska TEE- och

Litra:

Typ/tillverkare:

Antall:

WRmh 132

restaurangvagn, tillverkare Orenstein & Koppel

27 vagnar

ARDmh 105

kombinerad sitt-, restaurang- och barvagn, tillverkare Wegmann, Hansa och WMD

12 vagnar

WRmz 135

restaurangvagn, tillverkare Orenstein & Koppel

36 vagnar

ARDmz 106

kombinerad sitt-, restaurang- och barvagn, tillverkare Wegmann

3 vagnar

Armz 211

restaurangvagn, tillverkare Wegmann samt Hansa

56 vagnar

Summa
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134 stk.

En modifierad sittvagn (f d Apmz 121) som användes som Clubvagn (typ WGmh 804). Flera av fönsterna har satts igen. Notera den ovanliga randen med orange färg ovan det purpur-röda området, vilken ej var vanlig hos TEE-tåg. Likaså är även underredet målat i purpur-rött
(svart hos originalfärgsättningen). Längst ner till höger skymtar en förankringsögla för färjetransporter.
Foto 15 maj 2015 i Berlin, Tyskland: Ralf Roletschek, Wikimedia/Creative commons,

Rheingold-vagnar hade därför egna generatorer med den
totala toppeffekten 25 kW per vagn samt ett högkapacitetsbatteri med spänningen 120 volt. Dessutom skulle ju
TEE-vagnarna även kunna gå i grannländerna, där t. ex.
Italien och Belgien hade 3 000 volt likström (det vill säga
samma som i kontaktledningen) som standardspänning
i tågvärmeledningen, tre gånger mer än i Västtyskland.
Tilläggas bör att den första generationen TEE-vagnar även
hade ångvärme.
En speciallösning hos restaurangvagnarna WRmz 135 och
Armz 211 (totalt 92 stycken) var att de även utrustades
med egen strömavtagare för kontaktledningsspänningen
15 000 volt. På så vis säkrades kökets funktion även vid
lokbyten etc.
Många av de tidigare nämnda restaurangvagnarna som
började levereras under perioden 1964-1971, hade dock endast tågvärmespänningen 1 000 V 16 2/3 Hz, det vill säga
den tyska frekvensen (samma som i TEE-länderna Österrike
och Schweiz) hos kontaktledningen. Vidare saknade många
av restaurangvagnarna generatorer.
Linke-Hofmann-Busch utvecklar en ny generation
sittvagnar
Under slutet av 1960-talet hade DB börjat studera hur
nästa generation fjärrtågsvagnar skulle se ut. DB utgick
ifrån 26,40 meter långa vagnar (man fortsatte med andra
ord inte utvecklingen under 1960-talet med 27,5 meter
långa vagnar) med kupéer, men DB blev även intresserat av

vagnkorgar i korrugerad, blank, rostfritt plåt. Redan under
början av 1960-talet hade vagntillverkaren LHB (numera
Alstom) under benämningarna ”LHB 59” och ”LHB 60”
utvecklat och levererat två stycken 26,40 meter långa regionaltågvagnar (typerna Bnb 721 respektiveBnb 722) med
korgen av korrugerad, rostfri plåt. I Frankrike rullade vagnar av korrugerad, rostfri plåt (”Inox”). Redan under slutet
av 1930-talet hade dock den amerikanska vagntillverkaren
Budd börjat leverera eleganta fjärrtågsvagnar med vagnkorgar i skinande, rostfri plåt till amerikanska operatörer.
Ett annat förbättringsområde hos de tyska vagnarna var
entréerna, som vintertid kunde bli mycket hala, då trappstegen befann sig utanför entrédörren. Genom att flytta in
trappstegen innanför dörren, blev komforten högre, men
det krävde även att den gamla, automatstyrda viksvängdörren ersattes med en skjutdörr. Samtidigt gjordes
vestibulerna mer välkomnande genom bättre belysning och
genom att de breddades något. LHB kontaktades, som fick
utveckla och tillverka sex stycken prototypvagnar (typerna
Bvmz 237 och ABvmz 227).
Under 1972 levererades två prototypvagnar från LHB. Exteriören var av korrugerad, rostfri plåt. ABvmz 227:an fick
ett färgfält i fönsterhöjd i orange (med en gul rand vid 1.
klassdelen), och Bvmz 237:an fick ett blått färgfält.
Under 1970 startade arbetet i en internationell grupp under herr Guignard hos de schweiziska förbundsjärnvägarna
(SBB). Syftet var att utveckla och tillverka en ny generaPå Sporet 164 | 17

En ombyggd första klass salongsvagn av typen Apmz 123 (ny beteckning: Apmz 119) med bland annat de nya DB- färgerna ”trafikrött”
(RAL 3020) och ”ljusgrått” (RAL 7035), trycktröga entrédörrar samt utflyttade slutljus till vagnhörnen. Ursprungligen var vagnen dock
målad i de klassiska TEE-färgerna. Vagntypen, som baserar sig på andra klass IC-vagnen av typen Bpmz, är konstruerad för 250 km/t. Vid
en provkörning uppnådde dock Bpmz-vagnen 335 km/t. Boggitypen har i en modifierat version (MD 52-350) uppnått över 400 km/t.
Foto 13 juli 2013 i Harburg: Wikimedia/Creative commons.

tion fjärrtågsvagnar, baserad på den gamla UIC-standarden.
Den nya generationen vagnar fick benämningen Eurofimavagnen, och den 18:e maj 1973 beställdes utvecklingen av
tio stycken prototypvagnar.
Apmz vidareutvecklas
Under 1975 startade leveranserna av en vidareutvecklad
version av Apmz 121-vagnen, benämnd Apmz 122. Liksom
vid starten 1962 svarade tillverkaren Wegmann för leveranserna av Apmz 122:an, den här gången tillsammans med
tillverkaren Waggon Union (Berlin).
De bägge vagntyperna Apmz 121 och Apmz 122 är mycket
lika varandra, men det finns skillnader. Den tydligaste
skillnaden utifrån är att Apmz 122:an har en ny entrédörr
av s k skjutdörrstyp. Den nya dörren är betydligt högre än
den gamla viksvängdörren, då den även täcker in de nedersta trappstegen. Den har dessutom ett bredare fönster.
Apmz 122:an har även fått ett något bredare sidofönster i
respektive ända (bredd 140 cm). Apmz 122:an har dessutom en något högre kapacitet än Apmz 121:an, då den
har 51 säten istället för 48 säten. Stolavståndet är dock
exakt detsamma hos bägge vagnarna (117 cm), men bagageutrymmet bredvid WC-utrymmet har minskat något hos
Apmz 122:an.
Den mest revolutionerande skillnaden jämfört med samtliga tidigare TEE-vagnar i Västtyskland, var att individerna
85 och 86 hade en topphastighet på hela 250 km/t, en
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möjlighet som dock aldrig utnyttjades. Ett av 103.1-loken
(individ 118) var också godkänt för 250 km/t, vilket teoretiskt gjorde att DB hade möjligheten att köra i 250 km/t
redan under mitten av sjuttiotalet, om bara sådana banor
hade funnits.
Komforten hos Apmz 122 är mycket god. Sätena är mycket
bekväma (två + en i bredd, 55 cm mellan armstöden och
117 cm stolavstånd), och man riskerar inte att hamna vid
en stolpe mellan två fönster, då fönsterindelningen följer
stolsraderna. Salongen är rymlig. Den tysta klimatanläggningen och de diskreta, sobra färgerna gav tillsammans
intrycket av en första klass kabin ombord på ett större
flygplan.
Samtliga Apmz 122-vagnar, förutom individ nr. 100, är
godkända för internationell trafik i 200 km/t och klarar
samtliga fyra kraftförsörjningsspänningar i intervallet ett
till tre kV.
Eurofima-vagnen börjar tillverkas
Under sensommaren 1975 gavs klartecken att börja serietillverkningen av Eurofima-vagnen. De länder som ingick
i samarbetsprojektet, var Västtyskland, Frankrike, Italien,
Österrike, Belgien och Schweiz. Schweiz tillverkade dock
inga egna Eurofima-vagnar, utan det gjorde vagntillverkaren BN (Belgien) åt dem. Italien tillverkade vissa vagnar
åt Österrike och vice versa. Delvis som ”kompensation”
fick den schweiziska vagntillverkaren SWS utanför Zürich

Det klassiske TEE kan man oppleve flere ganger i løpet av året om man reiser til Tyskland. Det er bevart flere lok og vogner, som kjører
utfluktsturer over hele Tyskland samt Sveits. Her ser vi Ex-TEE Rheingold BR 103 235-8 i Dresden under en ekskursjon dit i 2007.
Foto: Wikimedia/Creative commons.

istället en order av Eurofima på 61 stycken sovvagnar med
klimatanläggning, av typen ”T2S”.
Även om flera länders tillverkare var med om att erbjuda
sina lösningar, så blev den nya Eurofima-vagnen ”väldigt
tysk” (tyskarna hade ju redan vid början av 1970-talet
två decenniers erfarenhet av att utveckla och tillverka
UIC-vagnar). Eurofima- vagnen, som lanserades 1977, var
förbluffande lik Apmz 122, bortsett från fönsterindelningen
(som var hämtad från föregångaren Apmz 121).
Totalt utvärderades för Eurofima-vagnarna fem boggityper,
fyra elektriska kraftomformare samt fyra klimatanläggningar. Det mesta som valdes för serieversionen, blev av tysk
konstruktion förutom boggierna (italienska Fiat-boggier)
och omformarna (franska omformare från CEM-Oerlikon).
Eurofima-vagnens vagnkorg hade väldigt många likheter
med Apmz 122-vagnens korg. Skillnaderna gällde främst
fönsterplaceringen (120 eller 140 cm breda fönster hos
Eurofima-vagnen beroende på klass, men endast 90 cm
breda fönster hos Apmz 122-vagnen), takets yta (slät hos
Apmz 122-vagnen, men sickad hos Eurofima- vagnen) samt
nya genomgångsdörrar. Flera operatörer valde färgen orange (RAL 2004) med en bred vit rand. DB valde dock den
klassiska TEE-kombinationen purpurrött och beige.
Slutet på TEE-leveranserna
Det fanns under 1972 planer inom DB att utveckla en ny
generation ”Lyx-TEE-vagnar” för topphastigheter över

200 km/t. Ungefär samtidigt hade det nya elektriska ICmotorvagnståget ET 403 lanserats, där topphastigheten
visserligen var 200 km/t, men där tåget hade förberetts för
300 km/t.
Tre nya TEE-vagntyper föreslogs:
Kupévagn beteckning Aldz (38 sittplatser, varav 24
stycken i kupéer och 14 stycken i salong). Kupéerna
skulle endast ha två säten i bredd med små bord vid
sätena. I salongen endast ett + ett säten i sidled.
Stolavståndet skulle vara 99 cm i kupén och 113 cm i
salongen.
Club-vagn beteckning ARlz (bar, konferensutrymme,
kök, kupéer).
Restaurangvagn WRmz (vidareutveckling WRümz 135).
Elektroniken under början av sjuttiotalet hade gjort sitt
intåg. Det föreslogs bland annat speciella TV-salonger i andra klass och musik via radioslingor i vagnarna (den tidens
högteknologi). Vidare fanns önskemål om ambulerande
tidningsförsäljning.
Vid slutet av TEE-nätets livscykel började den sista förstaklass vagnen i ”TEE-serien” (då Västtyskland i praktiken
övergått till att främst satsa på sitt nationella IC-nät) att
levereras, benämnd Apmz 123. Under 1984 började vagnen
utvecklas, och ett år senare började leveranserna av 7 st
Apmz 123-vagnar. Ett plötsligt behov av nya salongsvagnar hade nämligen uppstått. Den nya vagnen var en lätt
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modifiering (ny 1. klass inredning, telefon, ny utvändig
färg samt modifiering av några fönster) av en 2. klass
vagn (Bpmz). Endast sju stycken 1 klass vagnar beställdes,
och den var mycket snarlik Apmz 122. Enklast kände man
igen skillnaderna mellan Apmz 122 och Apmz 123 utifrån
genom att den senare hade betydligt bredare fönster (140
cm istället för 90 cm). Apmz 123:an hade dessutom en ny
generation boggier av typen MD 522, som utvecklats redan
under 1970-talet.
Veterantåg
De gamla 103-lokomotiven och personvagnarna, som
började levereras under 1960-talet, håller successivt på
att tas ur trafik. Men namnet Rheingold är ett starkt
varumärke inom järnvägen, och än idag kan man åka både
kortare och längre turer med TEE-tåg. Det tyska företaget
AKE Eisenbahntouristik bedriver trafik med helrenoverade
TEE-tåg. Det går till exempel att åka kortare dagsutflykter i
Rhen-dalen, men det finns även lite längre utflykter ner till
semesterparadisen vid den schweiziska rivieran (Lausanne
vid Genève-sjön), Berchtesgaden (Bayern), Österrike eller
norra Italien.
Tåget marknadsförs idag som ”lyxtåget från det tyska ekonomiska undrets tid” och än idag slår detta veterantåg med
råge den senaste generationen tyska snabbtåg av typen ICE
vad gäller sittkomfort. Mer information om semesterturerna
finns i en katalog på länken www.ake-eisenbahntouristik.
de/sonderzugreisen/blaetterkatalog. En kortare film om
tåget finns på http://youtu.be/pAErpW9Cus0
Osäkert underlag
Det bör avslutningsvis nämnas att de äldsta, västtyska TEEvagnarna började levereras för över 50 år sedan. Vagnarna
har vid ett flertal tillfällen byggts om (t. ex. byte till
skivbromsar istället för blockbromsar, höjd topphastighet,
slopande av boggigeneratorer, slopande av ångvärme, nya
trycktröga entré- och genomgångsdörrar, slutljus utflyttade till vagnhörnen, trycktröga övergångsanordningar,
ny inredning, vakuum-WC, byte av entrédörrar etc.) med
ändrad beteckning. Källorna är heller inte alltid tillförlitliga då t. ex. antalet tillverkade vagnar för olika delserier
vid summering ibland är fler än vad som totalt sett faktiskt
har levererats, vilket tyder på osäkert underlag. Speciellt
rörig är informationen om boggityper, även om vi vet att
alla vagnboggier i artikeln är av typen Minden Deutz (MD),
förutom Fiat-boggier hos 100 stycken Avmz 207-vagnar.
Men MD- boggierna skiljer sig avsevärt vad gäller t. ex.
bromstyp, axelavstånd, hjuldiameter, fjädring, vikt etc.
Vidare används i artikeln konsekvent de beteckningar som
används idag, det vill säga systemet från år 1968. Även
kilometertalen i tidtabellerna skiljer sig något åt mellan t
ex 1982 och 1964. Vidare finns inte alla tyska TEE-vagnar
medtagna i denna artikel.
Sammanfattning
Artikeln beskriver översiktligt vagntyperna för de under
perioden 1962-1985 påbörjade leveranserna i ”TEE-serien”
till operatören DB. Översikten täcker totalt 653 stycken
tyska TEE-vagnar. Gemensamt för dessa vagnar var att de
var av UIC-typ, målade i beige och purpurrött samt för topphastigheter på minst 160 km/t (ofta 200 km/t). Vid slutet
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av leveranserna var dock det europeiska TEE-systemet
under avveckling, och trafiken återgick till de nationella
operatörerna, även om vissa tåg kallas för EC (Eurocity).
TEE är numera historia och får ses ur den tidens perspektiv;
nationer som tidigare försökte förgöra varandra, försökte
nu istället samarbeta, men det fanns givetvis kraftiga
spänningar i detta samarbete.
Redan i inledningen av TEE-samarbetet märktes slitningarna, där nästan varje operatör skulle utveckla och
tillverka sitt eget TEE-tåg. Före detta direktör Peter Goette
vid DB under 1980-talet beskrev inledningen som att ”…
varje operatör hävdade att deras kunder önskade en det
ena och en det andra. Men visste operatörerna överhuvudtaget?” (källa: ”TEE-Züge in Deutschland”, EK-förlaget,
2008, sid 15). Såväl den franska (SNCF) som italienska (FS)
statsjärnvägen satte inledningsvis in TEE-tåg som inte ens
uppfyllde de gemensamma, överenskomna grundkraven (de
saknade t. ex. klimatanläggning och restaurangvagn).
Under 1990-talet fanns ett missnöje inom DB med att de
internationella fjärrtågen som kom från Italien (operatören
FS) ofta var försenade, vilket skapade förseningar även
inom den tyska inrikestrafiken. De italienska vagnarna var
dessutom ofta smutsiga. Det var inte ovanligt att vagnarna
från den italienska operatören FS som rullade i Schweiz var
provisoriskt lagade med silvertejp. Från Östeuropa rullade
hårt slitna och smutsiga vagnar in i Tyskland och i sydöst
(ex-Jugoslavien) pågick krig. Det var därför naturligt att
DB valde att fokusera på sitt nationella IC- och ICE-nät. DB
valde till och med under 1980-talet att satsa på för Centraleuropa extremt breda vagnar (korgbredd 302 cm) som
inte klarade att gå i grannländerna, vilket väckte starka
motreaktioner bland grannländerna.Men de nya vagnarna
erbjöd avsevärt bättre komfort i andra klass för inrikes passagerarna.
Under 1928 började vagnar användas i F-tåg med
benämningen Rheingold, vilket var varumärket för en serie
högkomfortabla vagnar som sattes i trafik mellan Holland
och Schweiz, vagnar som var målade i violett och beige.
Trafiken fick dock avbrytas elva år senare av politiska skäl.
De första Rheingold-vagnarna, som gick i tåg klassade

boggitillverkaren SIG i Schweiz en ny serie personvagnsboggier med radiellt inställbara hjul (”mjuka boggier”),
vilket både förbättrade gångegenskaperna och minskade
slitaget.

som F-tåg under början av 1960-talet var utrustade med
bullriga, dammiga och ryckiga blockbromsar. Med tiden vidareutvecklades tekniken, och 200 km/t blev den nya topphastigheten. Alla vagnar målades i TEE-färgerna beige och
purpurrött. Under hela perioden, förutom hos Eurofimavagnen Avmz 207, baserade sig löpverken i Västtyskland på
boggier av typen Minden Deutz (MD), men även inom detta
område ägde en utveckling rum från boggier med rektangulära boggieramar från tidigt 1950-tal – som var anpassade för montering av blockbromsar – till H-formade ramar,
som var anpassade för skivbromsar. Den sista generationen
MD-boggier för TEE/IC-vagnar hade beteckningen MD-522
(vagn Apmz 123), men en lätt modifierad version (MD-530)
användes för den tyska, första generationen snabbtåg av
typen ICE, som är konstruerat för 300 km/t.
Inredningen i de tyska TEE-vagnarna var genomgående av
1. klass typ med mycket bekväma säten med endast tre
säten i sidled.
En viktig del, med inspirationen delvis hämtad från USA,
var användandet av klimatanläggningar, det vill säga
ventilationsluften kunde även kylas. Klimatanläggningar
infördes dock hos personvagnar i USA redan under början
av 1930-talet och i Västtyskland 1955 (prototyptågen
Senator och Komet).
UIC-vagnarna, som utvecklades under början av 1950talet, har idag flera allvarliga brister (främst undermålig
handikappanpassning, dålig sittkomfort i andra klass,
för smala vagnkorgar, hög vikt etc). Den tyska dogmen
med MD-boggier under fjärrtågsvagnarna blev med tiden
allt mer svårförståelig (liksom i Sverige). MD- boggierna
tenderar att ”hugga”, speciellt vid snäva kurvor och ett
högfrekvent ”skrik” i snäva kurvor uppstår då hjulen kraftigt sliter ner rälsen då hjulaxlarna är hårt inspända. Vid
provmätningar i Sverige visade sig MD- boggierna orsaka
spårförskjutningskrafter i sidled som var nära gränsen för
det tillåtna. Redan 1977 lanserades dock Eurofima-vagnen
med sina Fiat- boggier, som utmärkte sig för excellenta
gångegenskaper. I Frankrike rullade fjärrtågsvagnar med
Y32- boggin, en vagn med ypperliga gångegenskaper, klimatanläggning och bekväma säten. Något senare lanserade

1990-talets tyska EC- och IC-tåg hade en alldeles för låg
medelhastighet (ofta 100 …110 km/t). Än idag tar den
82 mil långa sträckan Hamburg-München (ungefär som
sträckan Oslo S- Grong) med hypersnabba ICE-tåg (topphastighet 280 km/t) över sex timmar, trots ombyggnad
för tiotals miljarder kronor i dagens penningvärde räknat,
ett ombyggnadsarbete som dessutom pågick under decennier. ICE lufsar på med en medelhastighet av 133 km/t,
inte ens hälften av dess topphastighet. En affärsresenär
som skall resa från Hamburg city till München city får kliva
på ICE-tåget klockan 05:53 vid Hamburg centralstation och
anlända till destinationen klockan 12:04, drygt sex timmar
senare. En halvtimme senare är resenären förhoppningsvis
framme vid slutmålet för resan, men då har ju halva dagen
redan gått. Samtidigt fanns tyska spårfordon för 250 km/t
redan under 1970-talet (typerna 103.1 och Apmz 122).
Vid en nonstop-körning på banor avsedda för 250 km/t
genomgående, skulle resan endast ta cirka 3,5 timmar, det
vill säga resenären skulle vara framme i München klockan
09:23 istället för 12:04.
I praktiken stannade utvecklingen av TEE-vagnar i Västtyskland upp redan under 1975 (typ Apmz 122, den
senaste TEE-vagnen Apmz 123 var i själva verket en
modifierad andra klass vagn av typen Bpmz 291). Men
historien visar samtidigt hur den västtysk spårfordonsbranschen (läs Siemens och forskningsinstitutionerna) sedan
förra sekelskiftet har varit både mycket logiska, skickliga
och drivande med att modernisera nationens fordonsflotta.
Ännu under början av 1970-talet fanns till och med ambitionen att införa en ny generation nationella konventionella TEE-tåg med topphastigheter över 200 km/t.
De skandinaviska länderna Sverige, Norge och Danmark har
mycket att lära av tyskarnas systematiska och målmedvetna
utveckling av snabba och komfortabla fjärrtåg, även om vi
har minst lika mycket att lära av den tidiga amerikanska
utvecklingen av personvagnar.
Lästips:
”TEE-Züge in Deutschland”, Peter Goette, Eisenbahn
Kurier-förlaget, 2008
”1972: Prototypen und nie gebaute Reisezugwagen
für Komfortstufen der 80er Jahre”, Drehscheibe Online
Foren, juni 2007
”Neues aus dem Sektor Reisezugwagen”, överingenjör
Peter Braemert, ETR, mars 1986
”Delivery has begun of Europes first standard coach”,
Ernst Dewald, Railway Gazette International, april
1977
“Die Prototypen des europäischen Standard- Reisezugwagens, Peter Braemert, ETR, mars 1975
”Klima-, Stromversorgungs- und Beleuchtungsanlagen
in den Reisezugwagen der Rheingold…”, Friedrich
Böhm, ETR, oktober 1963
”Die Rheingold-Wagen 1962 der Deutschen Bundesbahn”, Adolf Mielich, Glas Ann, juli 1962
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Översikt tyska TEE-vagnar (sorterade efter första leveransår). NB: Det förekommer olika uppgifter i olika källor om t ex topphastigheter,
boggityper etc. Vagnarna har renoverats under drygt 50 års tid.
Beteckning:

Adm 101

Avmz 111

Apmz 121

WRmh 131

WRmh 132

Ursprungsbeteckning:

AD4üm-62

Av4üm-62

Apüm-62

WR4üm-62

WR4üm-64

Typ:

sitt, bar

sitt

sitt

restaurang

restaurang

Operatör:

DB

DB

DB

DB

DB

Tillverkare:

Wegmann

Wegmann, MBB,
WMD, O & K

Wegmann, MAN,
Credé, ME

O&K

O&K

Första lev år:

1962

1962

1962

1962

1964

Tomvikt:

50,0 t

44,0 t

44,0 t

50,0 t

45,5 t

Tillverkningsland:

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

Standard:

UIC

UIC

UIC

UIC

UIC

Antal levererade:

5

267

100

5

27

Sth:

160 km/t

160/200 km/t

160/200 km/t

160 km/t

160/200 km/t

Längd över stötytor:

26.400 mm

26.400 mm

26.400 mm

26.400 mm

27.500 mm

Korglängd:

26.100 mm

26.100 mm

26.100 mm

26.100 mm

27.200 mm

Kaross

Boggiavstånd:

19.000 mm

19.000 mm

19.000 mm

19.000 mm

19.500 mm

Höjd över tak:

4.485 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.250 mm

4.050 mm

Korgbredd:

2.825 mm

2.825 mm

2.825 mm

2.825 mm

2.805 mm

Korgmaterial:

stål

stål

stål

stål

stål

Typ av koppel:

konv skruv

konv skruv

konv skruv

konv skruv

konv skruv

Utvändig väggyta:

slät plåt

slät plåt

slät plåt

slät plåt

slät plåt

Utvändig färg dito:

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

Typ av entrédörr:

viksväng

viksväng

viksväng

viksväng

viksväng

Inklätt underrede:

ja

ja

ja

ja

ja

Boggier
Boggiebeteckning:

MD

MD 367

MD 367

MD 50

MD 930

Spårvidd:

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

Axelavstånd:

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm
spiral

Hjuldiam- nytt:

950 mm

950 mm

950 mm

Primärfjädring:

spiral

spiral

spiral

spiral

Sekundärfjädring:

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral

Broms:

klots, magnetskene

skiv, magnetskene

skiv, magnetskene

skiv, magnetskene

skiv, magnetskene

Spänning strömavtagare:

(saknas)

(saknas)

(saknas)

(saknas)

(saknas)

Ångvärmeledning:

ja

ja

ja

ja

Energiutrustning

El tågvärmeledning:

ja

ja

ja

ja

ja

Boggie-generator:

ja

ja

ja

ja

ja

Klimatanläggning:

ja

ja

ja

ja

ja

1 kl

1 kl

1 kl

---

---

Inredning
Klass:
Typ av inredning:

kupé, salong

kupé

salong

salong

salong

Antal säten kupé:

12

54

0

0

0

Antal säten salong:

22

0

48

0

0

Antal säten bar:

15

0

0

0

Antal säten rest:

0

0

0

49

42

Säten i bredd kupé:

3

3

0

0

0

Säten i bredd salong:

2+1

0

2 +1

2+1

2+1

Stolavstånd:

105 cm (salo)
116 cm (kupé)
88 cm rest

116 cm

117 cm

88 cm

Antal ingångar per sida:

2

2

2

1

1

ARDmh 105

WRmz 135

ARDmz 106

ARmz 211

Apmz 122

Avmz 207

Apmz 123

ARD4üm-64

WRümz 135

ARDümz 106

ARümz 211

Apümz 122

---

---

sitt, bar, restaurang

restaurang

sitt, bar, restaurang

sitt, restaurang

sitt

sitt

sitt

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

Wegmann, Hansa,
WMD

O&K

Wegmann

Wegmann, Hansa

Wegmann, Waggon LHB, Fiat
Union

LHB

1965

1969

1970

1971

1975

1985

1977

42,4 t

48,0 t

44,0 t

48,0 t

45,0 t

43,0 t

41,8 t

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

Västtyskland

UIC

UIC

UIC

UIC

UIC

UIC

UIC

12

36

3

56

35

100

7

200 km/t

200 km/t

200 km/t

200 km/t

200/250 km/t

200 km/t

200 km/t

27.500 mm

27.500 mm

27.500 mm

27.500 mm

26.400 mm

26.400 mm

26.400 mm

27.200 mm

27.200 mm

27.200 mm

27.200 mm

26.100 mm

26.100 mm

26.100 mm

19.500 mm

19.500 mm

19.500 mm

19.500 mm

19.000 mm

19.000 mm

19.000 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

2.805 mm

2.805 mm

2.805 mm

2.805 mm

2.825 mm

2.825 mm

2.825 mm

stål

stål

stål

stål

stål

stål

stål

konv skruv

konv skruv

konv skruv

konv skruv

konv skruv

konv skruv

konv skruv

slät plåt

slät plåt

slät plåt

slät plåt

slät plåt

slät plåt

slät plåt

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

beige, purpur-rött

viksväng

viksväng

viksväng

viksväng

skjutdörr

skjutdörr

skjutdörr

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

MD 930

MD

MD

MD

MD

Y0270 S

MD 523

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.560 mm

2.500 mm

950 mm

920 mm

920 mm

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral

spiral
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