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Nästa generation skandinaviska snabbtågsystem
Tomas Larsson
(Författaren har arbetat inom Statens Järnvägar och försvarsindustrin samt som telekomanalytiker. Författaren kan
nås via tomas.u.larsson@telia.com)

Bild 1.

Ett fjärrtåg på väg från Oslo mot Bergen. Både lok och vagnar är utrustade med radiellt inställbara hjul, s k
mjuka boggier. Artikeln visar att denna tågtyp är en intressant lösning för nästa generation snabbtågsystem.
Loket är av typen El 18.
Foto: Författaren, Skøyen lokaltågstation (strax utanför Oslo), Norge, augusti 2001.

Abstract
In this article, the author looks at the development of high-speed rail systems. The railway administrations of today face a fierce competition from road traffic. One problem for the rail administrations is
the low travelling speeds on the old network. Two main reasons for the low travelling speeds are
narrow curves and mixed freight- and passenger traffic. If the railroad shall be more competetive, the
travelling speeds must be increased. If so, the rail administrations have to build new high-speed lines.
But new high-speed lines are expensive to build and it takes time. The new German high-speed line
between Hannover and Wuerzburg (204 miles) cost roughly 41 million dollars per mile and took 18
years to build. But there are possibilities to build less expensive high-speed lines. In Texas, a German
railway consulting company already 1986 proposed a 250 miles long high-speed line between Dallas
and Houston at only 6 million dollars per mile.
In Europe, some rail adminstrations invest in heavy high speed trains with top speeds of up to 175 mph
or even more. These trains need new and expensive high-speed lines but despite that, average speeds
are often below 100 mph. These European solutions are not feasable for Scandinavia and the author
discusses the possibilities to build new high-speed lines at only 4,3 million dollars per mile. The rail
technology itself is not new but the combination of parameters based on road vehicle designing and
road building. That means steeper gradients and more narrow curves for a new generation
Scandinavian trains with a much higher power-weight ratio and bogies with radially steered wheelsets.
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1. Inledning
I Skandinavien finns behov av nya järnvägslinjer i flera relationer. Det skandinaviska stomnätet måste
uppgraderas och för att möjliggöra en uppgradering måste järnvägsbyggnadet bli billigare. Det som
möjliggör byggandet av billigare banor är de snabba framsteg som gjorts inom elektro- och boggitekniken. För nästa generation banor kommer därför kraven på tågens specifika effekt att bli högre.
Under de senaste decennierna har en förändring av persontransporterna ägt rum i vårt land. Den bilburna trafiken har ökat kraftigt medan den spårburna trafiken har minskat i betydelse. En anledning till
förändringen är vägtrafikens flexibilitet. Men den ökande vägtrafiken orsakar problem. Miljön blir
lidande och mindre orter omvandlas till förorter. Dessutom har drivmedelspriserna ökat. Många ifrågasätter utvecklingen och politikerna har försökt att påverka utvecklingen, främst genom subventioner till
kollektivtrafiken.
Ser vi tillbaka på utvecklingen under de senaste decennierna finner vi att försöken att öka resandet med
tåg inte har lyckats. Vi kan bara ana en dämpning av ökningstakten hos biltrafiken. Varken
drivmedelskatter eller restriktioner har ändrat personbilsåkandet i någon nämnvärd grad. Detta problem
kommer att kvarstå så länge som samhället inte kan erbjuda ett attraktivt alternativ till bilen.
Det finns ingen enkel universalteknik som löser kollektivtrafikens problem. Men järnvägen har en
dominerande roll i framtidens kollektivtrafik. Men problemen med det svenska järnvägssystemet är
många. Under femtiotalet låg den spårburna persontrafikens marknadsandel kring tjugofem procent.
Under de senaste decennierna har järnvägens marknadsandel pendlat mellan fem och sju procent
av landets totala persontrafik, trots gigantiska investeringar i järnvägsnätet (se diagram 1).
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Diagram 1. Den spårburna persontrafikens marknadsandel i Sverige under perioden 1950–2000. Trots gigantiska
investeringar i järnvägsnätet har järnvägens marknadsandel av den totala persontrafiken pendlat
mellan fem och sju procent sedan slutet av sextiotalet.
Källor: "Sektorsrapport 2000", Banverket; Statens Institut för Kommunikationsanalys

2. Det svenska järnvägsnätet
Inom järnvägsnätet pågår hela tiden en utveckling av trafiken. Vissa linjer minskar i betydelse medan
andra ökar. Ofta är trafikintensiteten, mätt i antal tåg per timme, en kritisk faktor. En annan kritisk
faktor är skillnaden i medelhastighet mellan olika tågtyper. Behovet av ökad tågintensitet och olika
medelhastigheter är två huvudskäl till att järnvägsnätet måste byggas ut.
Det svenska järnvägsnätet började att byggas under mitten av artonhundratalet. Nätet växte
kontinuerligt och var som störst under fyrtiotalet då det fanns drygt 1.600 mil bana (se diagram 2).
Sedan dess har det succesivt minskat till dagens knappt 1.100 mil bana. Endast cirka femton procent av
det svenska järnvägsnätet har dubbelspår.
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3. Erfarenheter av reguljär tågtrafik i 200 km/h och däröver
De flesta järnvägsförvaltningar har problem med sina gamla nät som både är kurvrika och till stora
delar byggda under artonhundratalet. Genomsnitthastigheterna ligger sällan över 100–120 km/h på de
gamla linjerna. De kurvrika spåren sliter materiel och begränsar hastigheten. Dessutom påverkas
komforten negativt. Situationen för persontrafiken på järnvägarna blev akut under början av sextiotalet.
Snabbast utför gick det i USA där flyget och bilismen snabbt tog passagerarna från tågtrafiken. Det var
uppenbart att högre genomsnitthastigheter var ett överlevnadsvillkor för järnvägen.
Redan kring förra sekelskiftet genomfördes i Preussen höghastighetsprov i farter över 200 km/h. Under
trettiotalet genomfördes nya provkörningar i farter långt över 200 km/h och under mitten av femtiotalet
satte Frankrike ett sensationellt hastighetsrekord på 331 km/h. Men gemensamt för dessa
hastighetsrekord var att de var provkörningar. Belastningen på spåren var i flera fall alldeles för hög
liksom påfrestningarna på elutrustningen. Proven genomfördes på korta, preparerade banor. Men
kunde högre hastigheter användas i reguljär trafik på längre distanser ?
Japan, som till ytan är ungefär lika stort som Tyskland, genomgick en mycket snabb industrialisering
efter kriget men landets gamla järnvägsnät var av smalspårstyp. Under maj 1956 startade den japanska
statsjärnvägen en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna med snabbtågstrafik. Under slutet av 1958
godkändes Tokaido-banan (52 mil) mellan Tokyo och Shin Osaka. Den 25:e april 1962 levererades det
första prototyptåget och under juni 1964 uppnåddes vid provkörningar hastigheten 210 km/h. Under
slutet av juli samma år premiärvisades tåget i Tokyo och den 1 oktober startade trafiken mellan
Tokyo och Shin-Osaka.
Tokaido-banan projekterades för 250 km/h och med normalspårvidd. En ovanligt stor andel av banan,
drygt en tredjedel, lades på viadukter och ungefär 13 % (av banan) lades i tunnlar. Spåren är av
sliperstyp och spåravståndet (avståndet mellan centrumlinjerna) är 4,20 meter. Kontaktledningsspänningen är 25 kV växelström. Senare förlängdes Tokaido-banan till Hakata (via Sanyo-linjen) och
den totala banlängden mellan städerna Tokyo och Hakata blev knappt 107 mil.
Situationen i Västeuropa var olik den japanska. Den japanska järnvägssatsningen, som var en del av
"Det japanska undret", blev en succé men det dröjde många år innan de västeuropeiska förvaltningarna
följde efter. Endast åtta månader efter Shinkansen´s trafikstart i Japan ägde en internationell
trafikutställning rum i München. I anslutning till denna gick det att åka mellan München och Augsburg
(drygt 6 mil) i hastigheter uppemot 200 km/h. Några år senare började vissa tåg på sträckan Paris–
Toulouse att köra i 200 km/h.
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Diagram 2. Det svenska järnvägsnätet under perioden 1856–2000
Källor: Statistiska Centralbyrån; Statens Institut för Kommunikationsanalys
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I såväl Västtyskland som Frankrike handlade det emellertid om höghastighetstrafik på gamla banor.
Det dröjde ända in i sjuttiotalet innan de franska och västtyska järnvägsförvaltningarna följde den
japanska filosofin med att bygga nya höghastighetsbanor.
Land
Förvaltning
Sträcka
Längd
Sth (2)
Typ av tåg
Benämning
Start
Lok littera
Max axellast

Japan
JNR
Tokyo–Shin Osaka
51,5 mil
210 km/h
motorvagnståg
Shinkansen
1964
(motorvagn)
16,0 t

Västtyskland
DB
München–Augsburg (1)
6,2 mil
200 km/h
loktåg
—
1965
103.0
18,3 t

Frankrike
SNCF
Paris–Toulouse
71,3 mil
200 km/h
loktåg
Le Capitole
1967
BB 9200
20,5 t

(1) = uppvisningståg, trafikutställningen München 1965
(2) = Största Tillåtna Hastighet
Tabell 1. Översikt snabbtågstrafik under sextiotalet med farten 200 km/h eller däröver i Japan, Västtyskland och Frankrike.
Källor: Japanese Railway Engineering; Statens Järnvägar

Problemet är att byggandet av en ny järnväglinje är en mycket komplex, tidskrävande och dyr process.
Ofta handlar det mycket om politik. Det är inte ovanligt att det tar uppemot 30–50 år i Västeuropa från
planeringsstart tills dess att trafiken är i full gång. Kostnaderna når lätt två miljarder kronor per mil och
osäkerhetsfaktorerna är många. Nedan följer två exempel på nybyggnadslinjer i Tyskland. Bägge
linjerna började att planeras under det kalla kriget. Trafikströmmarna i det delade Tyskland började att
ta nya vägar efter kriget. Ungefär samtidigt som de nya linjerna var klara revs gränsen mellan Västoch Östtyskland. Berlin håller åter på att bli Europas maktcentrum.
Förvaltning
Sträcka
Banlängd
Bantyp
Byggstart
Byggslut
Total byggtid
Totalkostnad (1)
Kostnad per banmil (1)

DB
Mannheim–Stuttgart
9,9 mil
dubbelspår
1976
1991
15 år
23 mrd kronor
2,3 mrd kronor

DB
Hannover–Würzburg
32,7 mil
dubbelspår
1973
1991
18 år
72 mrd kronor
2,2 mrd kronor

(1) = 1997 års pris- och valutanivå
Tabell 2. Översikt byggtid och totalkostnader för tyska höghastighetsjärnvägar.
Källa: "Ny- och utbyggnad vid Deutsche Bundesbahn", Sveriges Tekniska Attachéer, februari 1984

Av Tabell 2 framgår att de tyska banorna tog uppemot arton år att bygga och kostade över två
miljarder kronor per mil. Med dessa förutsättningar skulle det ta minst tjugo år och kosta cirka
etthundra miljarder kronor att bygga en ny linje mellan Stockholm och Göteborg.
En annan viktig fråga är vilken topphastighet de nya banorna skall dimensioneras för. I Centraleuropa
planeras tåg för hastigheter uppemot 350 km/h. Ett sådant tåg skulle teoretiskt kunna avverka sträckan
Stockholm–Göteborg nonstop på cirka en och en halv timme, men sådan trafik ställer höga krav på
banor. Kraven på såväl stora kurvradier som svaga lutningar ökar snabbt. Sverige är ett mycket
glesbefolkat land med ett förhållandevis litet trafikunderlag. Sammantaget innebär det att vi måste söka
en ny strategi för att kunna öka medelhastigheterna på våra järnvägar. Dagens investeringskostnader är
inte acceptabla i vårt förhållandevis glesbefolkade land. Ett mål borde vara att nästa generation
höghastighetsjärnvägar inte får kosta mer än 270 miljoner kronor per mil.
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4. Finns det en outnyttjad hastighetspotential i det gamla järnvägsnätet ?
De gamla järnvägarna från artonhundratalet är inte byggda för dagens trafikbelastning. Denna orsakar
kraftigt slitage på bana och fordon. För att minska slitageproblemen har mycket arbete lagts ner inom
fordonindustrin för att utveckla spårvänliga boggier. Inom den västtyska och schweiziska järnvägsindustrin bedrevs mycket arbete med att minska slitaget. Tre viktiga fordonstekniska framsteg under
sjuttiotalet var liten oavfjädrad primärmassa, radiellt inställbara hjulaxlar samt vridningsmjuka
boggiramar ( s k torsionramar).

Bild 2.

En Wegmann-boggi under en norsk personvagn. Boggin har radiellt inställbara hjul, så kallade "mjuka boggier".
Foto: Författaren, Oslo centralstation, augusti 2001

Det schweiziska företaget SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) och det västtyska företaget
Wegmann tog var för sig fram en ny generation boggier för person- och motorvagnar. Wegmann
utvecklade dessutom en boggiram som var vridningsmjuk, vilket bättre fördelade krafterna på spåret.
Wegmann kallade sin nya ram för WTR (Wegmann Torsion Rahmen). Både SIGs och Wegmanns
boggier byggde på att hjulen kunde ställa in sig radiellt i kurvorna (”mjuka boggier”). Wegmannboggier av typen LD 730 ingick i höghastighetsvagnen Bpmz 292:s prototypserie som började att
levereras under november 1978. SIG-boggin av typen NL:L-GSG 2 används under den schweiziska
höghastighetsvagnen EW IV (”Enhetsvagn 4”) som började att levereras under början av åttiotalet till
de federala schweiziska järnvägarna (SBB).
Även loktillverkarna i Schweiz och Västtyskland utvecklade en ny generation motorboggier med
radiellt inställbara hjul. Loktillverkaren Henschel (se även ”7.2 Spårvänliga boggier”) levererade redan
under tidigt åttiotal tunga, sexaxliga lokomotiv för bland annat sträckorna Trondheim–Bodø (loktyp Di
4) samt Kustbanan mellan Helsingør och Köpenhamn (loktyp ME 1500). Några år senare startade
Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) leveranser av elektriska asynkronlokomotiv
till Schweiz. Under mars 1989 fick Siemens en order från Spanien på 75 stycken elektriska
höghastighetslokomotiv (S 252) med mjuka boggier. Och under början av nittiotalet startade
leveranserna av schweiziska höghastighetslok med mjuka boggier för trafik på slingriga alpbanor och
höghastighetsbanor i alpdalarna.
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Bild 3.

En schweizisk fjärrtågsvagn av typen EW IV vid Chiasso (sträckan Zürich–Milano). Vagnen har mjuka
boggier, är konstruerad för 200 km/h och har luftkonditionering. Vagntypen har provkörts i Sverige.
Foto: Författaren, Schweiz, 1992

En "spin-off effekt" från utvecklingen av mjuka boggier var att det visade sig vara möjligt att köra
något fortare i kurvorna utan att hjul/räls-krafterna blev för stora. De högre kurvhastigheterna
bidrog till högre genomsnittshastigheter.

4.1 Norska snabbtåg
I många länder är befolkningstätheten låg och det är förhållandevis dyrt att bygga ut järnvägsnätet. Ett
av länderna är Norge. Storstäder såsom Trondheim, Bergen och Stavanger har visserligen
järnvägsförbindelser men spåren är kurvrika. Den norska statsjärnvägen (NSB) behövde ett persontåg
som kunde köra snabbare på de kurvrika spåren.
Längs sträckan Oslo–Trondheim (55 mil) utgjordes tio procent av banlängden av kurvor med radien
250 meter eller mindre. Banan startar vid Oslo, ungefär i nivå med havsytan (+ 4 meter) men stiger
redan efter drygt 2 mils färd till +109 meters höjd vid station Lillestrøm. Banan lutar sedan relativt
svagt en längre sträcka då den följer den långa sjön Mjösen. Vid station Otta, nästan 30 mil efter Oslo,
börjar dock banan att stiga brant och når över 1.000 meters höjd vid Dovre-massivet. Därefter går
banan tillbaka ner till havsytans nivå (+5 meter) vid Trondheim centralstation. Banan blev helt
elektrifierad år 1970. Kombinationen snäva kurvor, branta stigningar och högfjällsklimat ställer
speciella krav på de norska tågen.
Under 1973 började NSB utreda möjligheterna att reducera restiderna. Flera lösningar diskuterades,
bland annat lutningsbara tåg. Under 1979 beställde NSB ett antal konventionella lok- och personvagnar
med mjuka boggier. Leveranserna var uppdelade i två delserier. Såväl lok- som vagnboggier baserade
sig på västtyska konstruktioner. Ett tågsätt består av sex vagnar och ett lokomotiv enligt följande:
littera

typ

1
2
3
4
5
6
7

ellok
1/2 klass
2 klass
service
2 klass
2 klass
2 klass

El 17
AB7
B7
FR7
B7
B7
B7

Totalt

tomvikt
[ton]

sittplatser
[pl]

64,0
38,5
37,0
41,0
37,0
37,0
37,0

—
37
72
—
72
72
72

16.300
26.100
26.100
26.100
26.100
26.100
26.100

291,5

325

172.900

Tabell 3. Sammansättning sexvagnars expresståg, Norska Statsjärnvägen (NSB).
Källa: "Ekspresstogsett Personvognar type 7", Strømmens Verksted
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Lokomotivet El 17 var av fyraxligt utförande med en axellast på endast 16,0 ton. Den primäravfjädrade
massan var liten (axelboxar av lättmetall användes) och hjulen var radiellt inställbara. Loket utrustades
med asynkronmotorer från BBC och med spårvänliga boggier med radiellt inställbara hjul (med
benämningen "Flexifloat"). För att minska bromsslitaget utrustades loket med motorbromsar som
kunde bromsa lokomotivet till praktiskt taget stillastående. Personvagnarna tillverkades av schweiziska
lättmetallprofiler som monterades samman i Strømmen strax öster om Oslo. Personvagnsboggierna var
konstruerade av Wegmann. Totalt vägde ett fullsatt sexvagnars tågsätt cirka 320 t och topphastigheten
var 150 km/h. Trafiken startade hösten 1982. Senare sattes El 17-loket i trafik på Flåmsbanan (se dito)
och ersattes på huvudlinjerna av en vassare schweizisk variant, benämnd El 18 (se bild 1).
Personvagnarna av typ 7 går numera såväl på stambanan Oslo–Bergen som Oslo–Trondheim.

Bild 4.

Ett norskt El 17 lokomotiv i Oslo. Loktypen, som sattes i trafik under början av åttiotalet, har mjuka
boggier och asynkronmotorer. Senare har en del av dessa lokomotiv satts i trafik på en bergsbana med
lutningar uppemot 55 promille. Loktypen har provkörts i Sverige.
Foto: Författaren, Oslo Centralstation, augusti 2001

Det intressanta med NSB´s koncept var att konventionella lok och vagnar kunde köras extra snabbt
genom kurvorna utan att hjul/räls-krafterna lev för stora. Trafiken väckte SJ:s intresse och en
delegation från SJ provåkte tåget år 1983. Delegationen konstaterade bland annat att "Upplevelsen av
sidoaccelerationen var jämförbar med den man utsätts för i svenska vagnar i kurvorna på sträckan
Järna–Åby". Vidare konstaterades vid provåkningar på sträckan Oslo–Lillehammer att "Sittande i fåtölj
upplevdes åkkomforten som god...". Även NSB´s resultat av intervjuundersökningar visade att "...de
allra flesta är nöjda med åkkomforten". SJ´s slutsats blev att "Det är inte nödvändigt att använda
fordon med korglutningssystem...".

5. Vad driver investeringskostnaderna vid byggandet av nya banor ?
Som tidigare nämndes finns exempel på nya järnvägslinjer som kostar över två miljarder kronor per
mil. Men det finns exempel på projekterade höghastighetsbanor som bara kostar en sjundedel av de
centraleuropeiska höghastighetsjärnvägarna eller omkring 300–350 miljoner kronor per banmil. Ett
sådant exempel var en planerad höghastighetslinje mellan Dallas och Houston i Texas. Sträckan är
ungefär lika lång som Stockholm–Göteborg. Landskapet är flackt med små kullar och flera vattendrag
och landytan lutar från Dallas (200 m över havsytan) ner mot Houston (20 meter över havsytan).
Grundvattenytan ligger högt. Längs den gamla godstågsträckan Dallas–Houston rullade under
åttiotalet två dieseldrivna godståg per dygn. Mellan de bägge städerna finns en omfattande trafik med
buss, personbilar och flyg.
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Nedan följer en översikt över den tekniska standarden för den projekterade höghastighetsbanan:
Sträcka
Banlängd
Bantyp
Planerad trafikstart
Max hastighet
Spårvidd
Kontaktledningsspänning
Min horisontell kurvradie
Terrassbredd

Dallas–Houston
40 mil
dubbelspår
1992
300 km/h
1.435 mm
25 kV AC
3.500 m
13,10 m

Tabell 4. Översikt teknisk standard projekterad höghastighetsbana sträckan Dallas–Houston, Texas.
Källa: Eisenbahntechnische Rundschau, januari/ februari 1986
Snabbdata järnvägen i Texas, år 2000
Antal invånare (-99)
Antal godstransportbolag
Total godsmängd
Antal järnvägsanställda
Banlängder:
Class I operatörer (1)
regionala operatörer (1)
lokala operatörer (1)
bangård operatörer (1)

20,0 M pers
44 st
327 M ton
18.080 pers
1.391 mil
86 mil
104 mil
138 mil

Förklaringar
Class I

Operatör med minst cirka 2,7
miljarder kronor i intäkter

Regional Operatör med minst 56 mil banlängd och/eller minst cirka 420
miljoner kronor i intäkter
(1)
Källa:

Bild 5.

exklusive “trackage rights”
Association of American Railroads;
“Railroad service in Texas”

Karta över det gamla järnvägsnätet i området mellan storstäderna Dallas och Houston (Texas, USA).
Mellan de båda städerna går dieseldrivna godståg från Burlington Northern–Santa Fe och Union Pacific.
Längst ner i söder vid Galveston ligger Mexikanska Golfen. Den planerade höghastighetsbanan finns inte
med på kartan.

Utgångspunkten för förstudien var att ett nytt dubbelspår för endast persontrafik skulle byggas mellan
Dallas och Houston. Av trafik- och säkerhetsskäl ville konsortiet inte använda samma spår för godståg
och persontåg. Av kostnadsskäl utreddes flera alternativ där det billigaste alternativet gick ut på att
utnyttja den befintliga järnvägskorridoren mellan de två städerna.
Fem banalternativ togs fram som varierade mellan 325 och 1.200 miljoner kronor per banmil. Det
billigaste alternativet gick ut på att riva det gamla godstågspåret och använda den frigjorda markytan
för en ny persontrafikbana. Då järnvägsnätet är väl utbyggt i Texas (se bild 5) skulle godstågen köra en
annan sträcka.
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Den specifika investeringskostnaden för det billigaste alternativet uppskattades till följande:
Markinköp

10 miljoner kronor per banmil

Delsumma markinköp

10 miljoner kronor per banmil

Markarbeten
Konstbyggnader
Banöverbyggnad
Kontaktledning
Signalanläggningar
Projektering

42 => cirka 320 kronor per kvadratmeter terrass
75
108 => 54 miljoner kronor per spårmil
53 => 27 miljoner kronor per spårmil
20
17

Delsumma bana

315 miljoner kronor per banmil

Total summa

325 miljoner kronor per banmil

Tabell 5. Specifika nvesteringskostnader för höghastighetsbanan Dallas–Houston, prisnivå 1997
Källa: Eisenbahntechnische Rundschau, januari/februari 1986

Genom att i det billigaste alternativet inte kombinera gods- och persontrafik i samma korridor sjönk
investeringskostnaderna genom att antalet murar, broar etc kunde reduceras. Trots de med
västeuropeiska mått extremt låga investeringskostnader för banan bedömdes den inte som
företagsekonomiskt lönsam och blev därför aldrig byggd.
Trots att banan aldrig byggdes framgår av tabell 5 att det är möjligt att bygga höghastighetsbanor för
325 miljoner kronor per banmil. Av Texas-banans kostnad utgjorde banunderbyggnaden inklusive
markinköp 127 miljoner kronor per banmil medan spåren, kontaktledningarna och signalsystemen
utgjorde 181 miljoner kronor per banmil. Investeringskostnaderna skall ställas mot de centraleuropeiska motsvarigheterna som ligger uppemot 2.200 miljoner kronor per banmil. Då banöverbyggnaden (spår, kontaktledningar, signalsystem, tele) har ungefär samma kostnadsnivå i USA och
Västeuropa kan vi dra slutsatsen att kostnadsproblematiken ligger någon annanstans. Två tunga
kostnadsdrivare vid byggandet av höghastighetsbanor är följande:
. Spårplan (antal spår, växlar, påfarter etc)
. Spårgeometri (lutningar och kurvradier)

Bild 6.

©

Ett tyskt Intercity Express tåg (”ICE”) av första generationen vid München centralstation. Ett liknande
ICE-tåg planerades för sträckan Dallas–Houston för farter uppemot 300 km/h. Prototypversionen
(ICE-V) har provkörts i hastigheter över 400 km/h. Lägg märke till lokomotivets släta, strömlinjeformade
kaross. I bakgrunden syns luftintagen på höghastighetslokomotivet 103.
Foto: Författaren, München, februari 1992
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5.1 Spårplanen
Tidigare nämndes att tågens genomsnittshastighet ofta ligger långt under dess topphastighet. Vid
många stationsuppehåll går det åt mycket tid för acceleration och inbromsning vilket gör att
regionaltåg inte har en högre genomsnittshastighet än 60–70 km/h (topphastigheten ligger ofta kring
120-140 km/h). Regionaltågen hindrar fjärrtågen från att köra snabbare. Trafiken på ett spår måste
hålla en viss takt. Det är därför önskvärt att separera lokal/regionaltågen från fjärrtågen. Men att bygga
höghastighetsbanor är dyrt och tar lång tid.
Emellertid skiljer sig kostnadsnivån beroende på var och hur banorna byggs. Inne i storstadsområden
kan kostnaderna bli astronomiska medan Texas-exemplet visade på mycket låga investeringskostnader.
Den allra största delen av Texas-banan planerades att ligga ute på landsbygden där markpriserna är
låga och hindren få. Om en järnvägsförvaltning skall planera för fjärrförbindelser är det ur
medelhastighetsynpunkt intressantare att bygga långa och billiga höghastighetsbanor ute på
landsbygden än korta och dyra inne i tätbebyggelse. Man får "mer tidsvinst per investerad krona" vid
byggandet på landsbygden.
Ytterligare en annan punkt som skiljer den projekterade Texas-banan från de västeuropeiska är
spårlösningen ute på linjen:
Land
Förvaltning
Sträcka
Längd
Medelavstånd växelpartier

Tyskland
DB
Hannover–Würzburg
32,7 mil
0,7 mil

Italien
FS
Rom– Florens
23,6 mil
1,6 mil

Frankrike
SNCF
Paris– Lyon
38,8 mil
2,0 mil

USA
Dallas– Houston
40,0 mil
6,5 mil

Tabell 6. Översikt avstånd växelpartier hos höghastighetsbanor i USA, Frankrike, Italien och Tyskland.
Källor: Jane´s World Railways; ”Ny- och utbyggnad vid Deutsche Bundesbahn”, Sveriges tekniska attachéer,
feb 1984

Även om antalet växlar inte står för en betydande del av den totala investeringskostnaden för banan är
de ändå en indikation på hur komplicerade de västeuropeiska järnvägssystemen tenderar att bli. Ett
liknande exempel är ändstationen i Dallas som planerades för trafik med sjuvagnars snabbtåg i 20
minuters takt. Efter studier visade det sig att två spår med en gemensam plattform räckte. Det är samma
stationslösning som Nyköping har (Dallas hade under mitten av åttiotalet cirka tre miljoner invånare
och Nyköping cirka 25 tusen invånare). En motsvarande västeuropeisk lösning hade sannolikt blivit
betydligt mer komplex.
5.2 Spårgeometrin
Vid projektering av spår bestäms dess läge med millimeterprecision i såväl höjdled som sidled. I sidled
är det centrifugalkraften som påverkar valet av kurvradie medan det i höjdled är den tillgängliga
dragkraften som bestämmer den maximala lutningen. Spårgeometrin har en stor inverkan på banans
totalkostnader. Det dyraste är en höghastighetsbana i kuperad terräng kombinerat med tillämpandet av
konservativa byggnormer.
5.2.1 Spårläge i sidled
Det gamla järnvägsnätet dimensionerades för ångloksdragna tåg med relativt låga toppfarter (omkring
70–90 km/h) vilket gjorde att kurvradierna blev snäva. Även om banöverbyggnaden (räler, slipers och
ballast) senare har anpassats för högre axellaster och ökat bruttotontal så motsvarar inte banans
hastighetsbegränsningar potentialen hos dagens fordon. Sedan sextiotalet rullar hundratals lokomotiv
för 200 km/h på västeuropeiska järnvägar där trafiken av spårgeometriska skäl har hastighetsbegränsningar kring 80–120 km/h. Idealet för en järnvägsprojektör är banor med stora kurvradier men
detta orsakar erfarenhetsmässigt snabbt ökade kostnader. Av investeringskostnadsskäl bör kurvradien
göras så snäv som möjligt utan att komforten eller underhållskostnaderna blir lidande.
Det finns två parametrar som spårprojektören kan utnyttja för att få en så liten kurvradie som möjligt.
För det första kan ytterrälen höjas, en så kallad rälsförhöjning (dosering). För det andra kan en
"rälsförhöjningsbrist" tillåtas. Rälsförhöjningsbristen märks genom att passageraren känner en viss
horiontell kraft i kurvorna. Ju mer rälsförhöjning och rälsförhöjningsbrist, desto mindre kurvradie.
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De svenska normerna för det statliga bannätet ges ut av Banverket. Följande tre normer för
spårgeometri är intressanta:
* BVF 514.1
* BVF 586.41
* BVH 586.40

"Trafik med kategori B och S (snabbtåg)", 1 juli 1992
"Tillåten hastighet med hänsyn till spårets geometriska form", 1 december 1996
"Spårgeometrihandboken", 1 december 1996

Normen BVF 514.1 delar upp tåg i tre kategorier:
* kategori A
* kategori B
* kategori S

(till exempel konventionella personvagnar med styva Minden-Deutz-boggier)
(till exempel motorvagn X10, vissa Rc-lok och vissa personvagnar)
(till exempel loktåget X2000)

Huvudskillnaderna mellan kategorierna är med vilken rälsförhöjningsbrist tågen får köra i kurvorna.
Sedan länge får de svenska tågen köra med rälsförhöjningsbristen 100 mm. Från och med 1988,
ungefär samtidigt med introduktionen av loktåget X 2000, tillåts i vissa fall en större
rälsförhöjningsbrist. Beroende på om vagnkorgen är lutningsbar eller inte tillåts en rälsförhöjningsbrist
på 150 mm (för ej lutningsbara tåg) respektive 245 mm (för lutningsbara tåg). Lokomotivet i X 2000
kan dock inte luta så i praktiken tillåts rälsförhöjningsbristen 245 mm även med ej lutningsbara
fordon.
Den generella formeln för beräkning av kurvradier lyder enligt följande:
V2 * 11,8

R

= ----------- där
hA + hB

R
v
hA
hB

= kurvradie
= hastighet
= rälsförhöjning
= rälsförhöjningsbrist

[m]
[km/h]
[mm]
[mm]

Ur internationell synvinkel är de svenska värdena från slutet av åttiotalet för rälsförhöjning och
rälsförhöjningsbrist inte anmärkningsvärda. Redan under sextiotalet tillät den franska statsjärnvägen
rälsförhöjningsbristen 180 mm på sträckan Paris- Toulouse och under början av åttiotalet tillät den
norska statsjärnvägen (teoretiskt) rälsförhöjningsbristen 180 mm på sträckan Oslo–Trondheim. Under
sjuttiotalet provade den brittiska statsjärnvägen rälsförhöjningen 200 mm.
I normen BVH 586.40 anges "radiens riktvärde" vid projektering av järnvägslinjer. Formeln lyder
enligt följande (samma beteckningar som ovan):
(1,30 * V)2 * 11,8

R

= ------------------150 + 100

Som framgår av ovanstående formel tillåts en teoretisk rälsförhöjningsbrist på 100 mm och en
rälsförhöjning på 150 mm vid nyprojektering (i den tidigare normen SJF 540.2 godtogs endast en
rälsförhöjning på 100 mm och ingen rälsförhöjningsbrist vid projektering av nya järnvägar). Men
Banverket har även lagt in ett trettioprocentigt pålägg för "...att erhålla marginal med hänsyn till
resandekomfort och framtida högre hastigheter". Emellertid tillåter Banverket ett "...minimivärde..." då
"...ingen marginal finns för resandekomfort och kommande hastighetshöjningar". Banverket har i det
senare fallet tagit bort trettioprocent pålägget.
I Banverkets norm går man även in på frågan om topphastigheter. Den högsta hastigheten som nämns i
BVH 586.40 är 350 km/h och hastigheten är numera inte svår att klara ur fordonsynpunkt. Däremot är
det tveksamt ur medelhastighetsynpunkt att satsa på banor för 350 km/h. Inte ens på den planerade
banan mellan Dallas och Houston (40 mil) skulle en medelhastighet över 240 km/h ha nåtts, trots att
tågen var konstruerade för 300 km/h. Och på den 33 mil långa höghastighetsbanan mellan Hannover
och Würzburg når de flesta ICE-tågen ej mer än cirka 150 km/h i medelhastighet. Vi får heller inte
glömma att ett tåg på ett horisontellt spår drar 125 procent mer energi om hastigheten höjs från 200 till
300 km/h (huvudsakligen på grund av ökat luftmotstånd).

©

Copyright 2002 Tomas Larsson. Återgivande av texten medges om källan är angiven.

12
Ett alternativ till den centraleuropeiska filosofin med extrema topphastigheter och mediokra
medelhastigheter är ett närmande av medel- och topphastigheten. En topphastighet på 230 km/h ute i
slättlandskap, där merkostnaderna för baninvesteringar är små eller inga och 200 km/h i kuperad
terräng medger medelhastigheter kring 200 km/h. Med denna medelhastighet skulle folken i de tre
skandinaviska huvudstäderna kunna nå varandra inom tre timmar.

5 000

4 500

Banverket, BVH 586.40
4 000

Statens Järnvägar, SJF 540.2

3 500

Kurvradie [m]

3 000

Nytt förslag

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
100

120

140

160

180

200

Hastighet [km/h]

Diagram 3. Riktvärden för kurvradier enligt den gamla normen SJF 540.2 (Statens Järnvägar), den nya normen BFH 586.40 (Banverket)
och ett nytt förslag av författaren.
Källa: Författaren, baserat på värden från Deutsche Eisenbahn Consulting, Statens Järnvägar och Banverket

Sammanfattningsvis innebär det att en bana enligt Banverkets standard för hastigheten 200 km/h bör
projekteras med en minsta kurvradie på 3.190 meter medan motsvarande radie med 200 mm
rälsförhöjning och 150 mm rälsförhöjningsbrist endast blir 1.350 meter. Det är en minskning av
kurvradien med nästan 60 procent. Det påverkar investeringskostnaderna väsentligt då järnvägen kan
smyga sig förbi diverse hinder (hus, vägar, kullar etc). Dessutom passar en modernt projekterad bana
bättre in i känsliga kulturlandskap.
5.2.2 Spårläge i höjdled
Det som begränsar ett tågs hastighet vid motlut i höga hastigheter är tågets specifika effekt. Denna
måttenhet anges i kilowatt per ton (kW/t). Några exempel på specifik effekt hos passagerarfarkoster
följer nedan:
typ
beteckning
tillverkare
antal säten
bruttovikt
effekt/vikt
motor
topphastighet

tåg
X2000 (4)
ABB
256 st (2)
340 ton
12 kW/t (4)
elmotor
210 km/h

personbil
V40
Volvo
4 st
1,77 ton
45 kW/t
kolvmotor
190 km/h

helikopter
Chinook CH-47D
Boeing
44 st
24,5 ton
114 kW/t
gasturbin
265 km/h (3)

flygplan
2000
Saab
50 st
22,8 ton
271 kW/t
gasturbin
667 km/h (1)

(1)= maximum cruise speed
(2) = enligt "Nordisk Järnbanetidskrift", 1989:6
(3)= "sea level cruise speed"
(4)= maximal effekt, 5 vagnar
Tabell 7

Översikt specifik effekt hos tåg, bilar och flygplan. I samtliga fall är passagerarnas vikt inkluderad vid
beräkningen av den specifika effekten.
Källor: Jane´s "All the world´s aircraft"; Volvo Internet hemsida; Nordisk Järnbanetidskrift 1989:6

Enligt tabell 7 ligger den specifika effekten kring 12 kilowatt per ton för ett loktåg (X2000) medan en
Volvo V40 har en nästan fyra gånger högre specifik effekt. Ett passagerarflygplan av typen Saab 2000
har en drygt tjugo gånger högre specifik toppeffekt än X2000. Jämfört med bilar och flygplan har tåg
en låg specifik toppeffekt. Om nya banor med betydligt brantare lutningar skall byggas måste tågen ha
en högre specifik toppeffekt, ungefär som hos personbilar.
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Vid landsvägar, där betydligt kraftigare lutningar godtas, är tunnlar och långa broar ovanliga. Det
innebär att kvadratmeterpriset för underbyggnaden hos en landsväg är lågt. Däremot stiger
motsvarande kostnad till omkring 30 tusen kronor per kvadratmeter, i extremfall ända upp till 60, om
en betongtunnel behövs.
Järnvägslinjer dimensioneras ofta med små lutningstal. Vid de västtyska höghastighetsbanorna som
projekterades under sjuttiotalet var den maximala lutningen 12,5 promille. Idag rullar tågen på dessa
linjer i 280 km/h. I Sverige tillät motsvarande järnvägsnorm SJF 540.2 endast 10 promille vid
hastigheten 160 km/h.
Vid järnvägsbyggnad i bergrika regioner var artonhundratalets järnvägsprojektörer tvungna att räkna
med branta lutningar. Under byggandet av Gotthard-linjen i Schweiz (sträckan Luzern- Milano) under
1870-talet utfördes linjen med lutningar uppemot 27 promille. Den norska Flåms-järnvägen (vid
sträckan Oslo- Bergen) projekterades med en maximal lutning på hela 55 promille !
Ur investeringssynpunkt är det fördelaktigt att öka lutningarna så att andelen tunnlar, broar, djupa
skärningar och höga banvallar minskar. Istället för att bryta sig igenom landskapet anpassar sig
linjeföringen efter omgivningen. Mot ökad lutning talar ökat effektbehov, reducerat antal personvagnar
och risk för slirning.
Liksom för den horisontella spårgeometrin anger Banverket kraven för den vertikala spårgeometrin. I
normen BVH 586.40 anges det största lutningsförhållandet till 10 promille men "På sträckor som inte
upplåts eller kommer att upplåtas för tung godstrafik bestäms lutningen i varje enskilt fall utgående
från aktuella trafikförutsättningar". Jämfört med den tidigare normen SJF 540.2 finns numera ett
utrymme för lutningar över tio promille vid höga hastigheter.
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Diagram 4. Specifikt effekt-vikt-förhållande för ett sexvagnars, konventionellt loktåg vid hastigheten 200 km/h
som funktion av motlut och gångmotstånd enligt Sauthoff-formeln
Källa: ”Voruntersuchungen zum elektrischen Zugbetrieb auf Fernschnellbahnen”,
Elektrische Bahnen, Berlin, mars 1942

6. Kraftmatningssystem
De nya banorna behöver en ny generation kraftmatningssystem. Kombinationen av sexaxliga
högprestandalok, branta lutningar, höga farter och höga krav på låga totalkostnader ökar kraven på
effektivare eldistribution. Dagens svenska system härstammar från början av förra århundradet. På den
tiden var kontaktledningsspänningen 15 kilovolt med frekvensen 16 2/3 Hertz ett genombrott. Men
nackdelarna med detta system- som även används i Tyskland, Österrike, Schweiz och Norge- är
uppenbara. Bland annat är omformningen av de nationella stomnätens frekvens på 50 Hertz till
järnvägsnätens 16 2/3 Hertz en dyrbar process (omformarstationerna kostar cirka 70 miljoner kronor
per styck och placeras ut med cirka sju mils medelavstånd vid större linjer). Växelströmmen orsakar
induktiva förluster och 15 kilovolt är idag en relativt låg spänning (medför svårhanterliga strömstyrkor
och effektförluster). Redan under sjuttiotalet sattes tåg i trafik med kontaktledningsspänningen 50
kilovolt i bland annat USA, Brasilien och Sydafrika. I dag ter sig högspänd likström med
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kontaktledningsspänningen 100 kilovolt som ett intressant alternativ. De tidigare problemen med
omvandling av hög likspänning till lägre nivåer för matning av motorer och tågvärme kommer snart att
vara lösta tack vare ny halvledarteknologi.
En stor kostnadspost för ett kontaktledningssystem är kontaktledningsstolparna. Dessa står för större
delen av investeringskostnaderna men den kan minskas något genom längre stolpavstånd. Idag är
stolpavståndet cirka 60- 65 meter men erfarenheter visar att även 80 meter är möjligt vid 200 km/h.
Den nya generationen kraftmatningssystem bör sammanfattningsvis basera sig på följande standard:
fördelar
100 kilovolt kontaktledningsspänning
likström
80 meter stolpavstånd
sth 200 km/h

tiotals mil mellan matningspunkter
inga omformare behövs, inga induktiva förluster
25 procent lägre investeringskostnader för stolpar

Med dessa förändringar kan sannolikt investeringskostnaderna för kontaktledningssystemet sänkas till
omkring åtta miljoner kronor per spårmil.

7. Krav på tågsättet
Det tidigare beskrivna norska konceptet från åttiotalet är ett intressant alternativ för att minska
restiderna. En vidareutveckling är intressant för nästa generation höghastighetsbanor. Grundkravet är
att tågsätten skall klara 200 km/h vid femtiofem promille motlut. Nedan följer en jämförelse mellan
NSB´s åttiotalskoncept och nästa generation föreslaget höghastighetståg för nybyggnadssträckor.

Antal sittplatser
Sth (1)
Längd
Bruttovikt
Specifik effekt
Tomvikt per sittplats
Vagnlängd
Största axellast

NSB (El 17, x7)

Förslag nästa generation

Ökning

325 st
150 km/h
172.900 mm
320 t
11 kW/t
896 kg/pl
26.100 mm
16,0 t

432 st
230 km/h
187.000 mm
270 t
44 kW/t
625 kg/pl
27.500 mm
20,0 t

33 %
53 %
8%
-15 %
300 %
-30 %
5,4 %
25 %

(1)= Största tillåtna hastighet
Tabell 8. Jämförelse moderna, sexvagnars fjärrtåg för gamla och nya banor.

Det som relativt sett ökar mest är topphastighet, specifik effekt samt axellast. Tomvikten per sittplats
har minskat, från 896 till 625 kg per sittplats. I diagram 4 visades kraven på specifik effekt vid olika
lutningar. Vi finner då att tågets specifika effektbehov är cirka 44 kilowatt per ton vid femtiofem
promille motlut. Vi vet att lokomotivet ger 12.000 kilowatt och att totalvikten inte får överstiga 270 ton
för hela tågsättet. Nästa steg är att räkna ut personvagnarnas högsta bruttovikt:
Specifik effektTÅG

mLOK * specifik effektLOK
= ----------------------------------- där
mLOK + n * mVAGN

Specifik effektTÅG
mLOK
n
mVAGN
Specifik effektLOK

= 44 kW/t
= 120 t
= 6 st
= okänt
= 100 kW/t
120 * 100
=> ---------------------- = 44 => mVAGN = 25 ton
120 + 6 * mVAGN
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7.1 Tågkonfiguration
Det norska konceptet från tidigt åttiotal byggde på konventionella lokomotiv och vagnar med goda
gångegenskaper. Kombinationen spårvänliga boggier och drivmotorer av asynkrontyp gjorde det
möjligt att höja genomsnittshastigheten, minska bromsslitaget och återvinna elenergin. Men hur står sig
det gamla "lok-och-vagn"-konceptet mot den senaste generationen snabbtåg ?

Bild 7

Ett lätt igenisat, dieselelektriskt motorvagnståg av typen BM92 i väntan på avgång mot Hamar. BM 92
lämpar sig bäst för regionaltrafik i glesbygd och har därför endast två vagnar. Tågsättet drivs av två
stycken kompressormatade, högvarviga dieselar från Damiler- Benz med en sammanlagd effekt på
714 kW. Toppfarten är 140 km/h.
Foto: Författaren, Oslo centralstation, februari 1988

Den tyska federala järnvägen (DB) har konsekvent förbättrat sina fjärrtåg sedan början av sextiotalet,
såväl komfortmässigt som fartmässigt. Under 1979 lanserades Intercity-tåg för 200 km/h med såväl
första som andra klass. DB har från och med mitten av femtiotalet till och med slutet av åttiotalet
konsekvent beställt standardvagnar och (åtminstone teoretiskt) allround-lokomotiv för såväl gods- som
persontrafik. Men under början av åttiotalet startade DB utvecklingen av en ny generation snabbtåg för
300+ km/h med benämningen Intercity Express- Versuch (ICE-V). Detta var delvis ett trendbrott då
DB övergav vidareutvecklingen av sina standardvagnar. De nya vagnarna fick en betydligt bättre
sittkomfort med vilfåtöljer i andra klass (sittavstånd 1.025 mm, 2 + 2) och en nästan 20 cm bredare
vagnkorg. Men DB övergav inte det gamla tänkandet då första generationen ICE-vagnar bibehöll exakt
samma längd som de gamla standardvagnarna (26,40 meter) och de beprövade Minden-Deutzboggierna. DB behöll även loktågskonceptet i första och andra generationen ICE-tåg.
Ett ICE-tåg av första generationen är ett konventionellt loktåg med ett lokomotiv i vardera änden. Ett
tolvvagnars tågset har en längd på 358 meter och klarar att kontinuerligt ge 9.600 kW. Närmast
jämförbara konventionella Intercity- tåg är ett tolvvagnars tåg med standardvagnar, draget av ett
sexaxligt 103- lok med en kontinuerlig effekt på 7.440 kW.
Tre viktiga jämförelsetal är specifik tomvikt (uttryckt i ton per meter tåglängd), andel drivmassa i
förhållande till total bruttovikt (uttryckt i procent) samt specifik effekt (uttryckt i kilowatt per ton,
kW/t).
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Antag att vi endast kopplar till andra klass sittvagnar. En jämförelse av ICE- och IC-tåg blir då enligt
följande:
Benämning
Teknisk generation
Förvaltning
Sth
Antal sittplatser
Antal lokomotiv
Antal personvagnar
Littera lokomotiv
Littera personvagn
Kontinuerlig effekt
Tåglängd
Tomvikt
Bruttovikt
Kont effekt/bruttovikt
Specifik tomvikt
Andel drivmassa

IC
Sextitotal
DB
200 km/h (2)
864 st (1)
1 st
12 st
103.1
Bpmz 291 (1)
7.440 kW
337.000 mm
618 t
678 t (1)
11,0 kW/t
1,83 t/m
17 %

ICE
åttiotal
DB
280 km/h
864 st (1)
2 st
12 st
401
Bvmz 802 (1)
9.600 kW
357.920 mm
781 t
850 t (1)
11,4 kW/t
2,2 t/m
19 %

+ 40 (12) %

+ 29 %
+6%
+ 26 %
+ 25 %
+4%
+ 20 %
+ 11 %

(1) Antaget 80 kg/passagerare, 72 sittplatser per vagn (ingen restaurangvagn)
(2)

I praktiken 250 km/h

Tabell 9. Jämförelse tyska Intercity- tåg med Intercity Express-tåg
Källor: Siemens hemsida (ICE); ICE Networld (Internet); Elektrische Lokomotiven, Veba 1973

Av jämförelsen ovan framgår att de nya ICE-tågen har högre topphastighet än de gamla
IC-tågen. Däremot är den kontinuerliga, specifika effekten ungefär densamma medan den specifika
tomvikten har ökat rejält för ICE-tågen. Andelen drivmassa är ungefär densamma. Det bör tilläggas att
en mycket stor del av det tyska järnvägsnätet inte klarar höghastighetstrafik.
DB har även lanserat en tredje generation ICE-tåg för trafik på banor med branta stigningar. Den tredje
generationen ICE finns i olika utföranden beroende på kontaktledningsspänning. Den tredje
generationen ICE-tåg består av åtta vagnar och har en total längd på lite drygt 200 meter. Den främsta
prestandamässiga skillnaden mellan generationerna är den specifika effekten som är 56 % högre i
tredje generationen ICE. Fyra av tågets åtta vagnar har drivmotorer. En nackdel med tredje
generationen ICE är priset. Varje vagn kostar ungefär 25 miljoner kronor.
Det bör tilläggas att både den första och tredje generationen ICE-tåg är konstruerade för hastigheten
300 km/h eller däröver. Tågens inredning, även i andra klass, håller en mycket hög standard och
vagnkorgen är aerodynamisk. Men vi kommer ändå inte ifrån att ICE-tågen är tunga och dyra. Och om
vi talar om så pass ”låga” hastigheter som 200 km/h är det ur driftekonomisk synpunkt tveksamt om
ICE-tågen är mer lönsamma än IC-tågen.
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Bild 8

En personvagn i första generationen ICE-tåg. Vagnkorgen är mycket aerodynamisk men vissa av
vagnarna i ICE-tåget har en tomvikt på 55 ton.
Foto: Författaren, München februari, 1992

I diagram 5 nedan är några svenska, norska och tyska snabbtåg uppställda i ett Effekt-vikt-diagram.
2,5
X 2000 (SJ)

ICE, första generationen (DB)
ICE, tredje generationen (DB)

X 3 (Arlanda-banan)

2,0
Specifik tomvikt [t/m]

IC-tågsätt (DB)
El-17 tågsätt (NSB)

1,5

1,0

0,5

0,0
0

2

4

6

8
10
12
14
Specifik kontinuerlig effekt [kW/t]

16

18

20

Diagram 5. Kombinationen specifik kontinuerlig effekt (förutom svenska X 3 som är bereäknad med maximal
effekt) och specifik tomvikt hos svenska, norska och tyska snabbtåg. En vanlig personbil har en
specifik kontinuerlig effekt på omkring 40–50 kW/t och en specifik tomvikt kring 0,3 t/m. Den
senaste generationen snabbtåg har viktproblem (se inringat område).
Källa: Författaren

Som framgår av diagram 5 så har de flesta av snabbtågen en specifik, kontinuerlig effekt kring
10 kilowatt per ton och en specifik tomvikt kring 2,0 ton per meter. Det enda avvikande tåget i
diagrammet är den tredje generationen ICE-tåg som har omkring 18 kilowatt per ton.
Anmärkningsvärt är att konventionella loktåg av typen Intercity eller El 17 har en lägre specifik
tomvikt än den senaste generationen snabbtåg. Den senaste generationen svenska och tyska
snabbtåg är alldeles för tunga.
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7.2 Spårvänliga boggier
En tung underhållskostnad hos tåg är boggierna. Gamla fordon sliter hårt på kurvrika banor vilket
kräver underhåll. Redan under spårvägens barndom, då kurvradier neråt 15 meter förekom inne i
stadskärnorna, var det uppenbart att hjulaxlarna måste kunna ställa in sig radiellt i kurvorna. På så vis
minskar effektbehov (mindre kraft för att dra fordonet genom kurvorna), buller och slitage. Problemet
är att spårfordon med radiellt inställbara hjul tenderar att bli instabila vid högre farter.
Men loktillverkaren Henschel´s ingenjörer löste problemet. Henschel behöll den beprövade
boggiekonstruktionen med primär- och sekundärfjädring av spiralfjädertyp. Det nya var att
axelboxarna fästes elastiskt. På så vis tenderar hjulaxlarna att ställa in sig radiellt i kurvorna vilket
minskar slitaget. Dessutom minskades den oavfjädrade massan genom elastisk motorupphängning och
axelboxar av lättmetall. De skadliga svängningarna dämpades med svängningsdämpare.
Även korgens förankring i boggierna är intressant. Ett problem med tidigare lokomotiv var slitaget på
glidytorna mellan boggi och korg. Hos den nya generationen boggier vilar korgen på spiralfjädrar utan
några glidytor. För att kunna ta upp drag- och tryckkrafter i lokets längsriktning används en så kallad
tryckdragstång. I sidled svarar sekundärfjädrarna för kraftupptagningen (flexicoil-verkan), förutom vid
häftiga krängningar (spårlägesfel) då det finns anslagsstopp.

Bild 9

En tvåaxlig motorboggi av typen Flexifloat under ett norskt El 17 lokomotiv. Lokomotivet är godkänt för hastigheten
150 km/h och har axellasten 16,0 ton. Boggin på bilden väger cirka 12,8 ton varav de två drivmotorerna utgör 5,3 ton.
Observera hur de elastiskt infästa axelboxarna av lättmetall styrs av länkar som är fästade i boggiramen. Den senaste
generationen Flexifloat-boggier (lokomotiv 101, Tyska federala järnvägen) har axellasten 21,6 ton och toppfarten
220 km/h. Till skillnad mot El 17, som har konventionella blockbromsar, har 101:an tysta skivbromsar. Bägge lokomotiven har dock boggierna förankrade i längsled med tryckdragstång.
Foto: Författaren, Oslo centralstation, augusti 2001

Resultatet av utvecklingsarbetet blev till att börja med en serie dieselelektriska prototyplokomotiv med
beteckningen DE 2500. BBC stod för den elektriska utrustningen, Henschel för den mekaniska delen
och kraftkällan var en kompressormatad V-12:a från MAN. Prototypserien innehöll såväl fyr- som
sexaxliga varianter och kunde erhållas för såväl smalspårvidd (minst 1.000 mm, loket var konstruerat
med hänsyn till smalspårsbanorna i tidigare tyska områden i Afrika) som normalspårvidd.
Elmotorernas effekt var tillsammans cirka 1.500 kilowatt. Prototypseriens boggietyp, som har sina
rötter i sextiotalet, blev en succé och döptes till "Flexifloat". Såväl den danska (DSB) som den norska
statsjärnvägen (NSB) beställde under sjuttiotalet lokomotiv med Flexifloatboggier med
asynkronmotorer från Henschel och BBC (se även magasinet TÅG 1988 nr 8).
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Bild 10 Under 1979 beställde den danska statsjärnvägen (DSB) en första omgång sexaxliga, dieselelektriska lokomotiv med beteckningen ME 1500. Lokomotiven sattes i trafik på bland annat kuststräckan mellan
Helsingør och Köpenhamn. Loket väger cirka 116 ton, har en topphastighet på 175 km/h och drivs av en
sextoncylindrig, kompressormatad tvåtaktdiesel från amerikanska General Motors. Motorn har beteckningen 16-645, där ”16” anger antalet cylindrar och ”645” slagvolymen (i kubiktum) per cylinder. Samma
motortyp används även i världens största diesellok, det åttaaxliga ”Centennial” hos Union Pacific.
Boggierna hos ME 1500 är av typen Flexifloat och asynkronmotorerna är från BBC. En snarlik variant,
benämnd Di 4, rullar även i Nord-Norge. Både ME 1500 och Di 4 är förberedda för större dieselmotorer.
Foto: Författaren, Helsingør, maj 1989

Som tidigare nämndes bör nästa generation höghastighetslokomotiv få en axellast på 20 ton och kunna
utnyttja en rälsförhöjningsbrist på 150 mm. Ur ett internationellt perspektiv är de inga anmärkningsvärt
höga värden. Axellaster över 20 ton vid 200 km/h började såväl Amtrak (22,8 ton) som franska järnvägsförvaltningen (22,5 ton) att använda för många år sedan. Utmaningen är rälsförhöjningsbristen
men genom användandet av spårvänliga boggier och styva spår (styvt infästade räler, välkomprimerad
grov makadam och tunga betongslipers) torde det inte vara några problem.
7.3 Elektrisk drivutrustning
Tidigare beskrevs utvecklingen av lokomotivet DE 2500. Förutom succén med Flexifloat-boggin var
industrigruppens lansering av asynkronmotorn ett genombrott. Motortypen är dock gammal och i
grunden en mycket enkel konstruktion. Principen bygger på att ett roterande magnetfält skapas i
statorn, det vill säga motorns fasta del. Därför behövs inga underhållskrävande borstar för att mata
rotorn. Redan under förra sekelskiftet prövades asynkronmotordrivna fordon i Schweiz och Tyskland
men problemet var då att konstruera reglerutrustning som var lätt och kompakt. Ytterligare en fördel
med asynkronmotorn är att den har låg slirningsbenägenhet eftersom det finns ett samband mellan
motorns varvtal och strömmatning. En för stor differens mellan motorns faktiska varvtal (som mäts av
en sensor) och växelströmmens frekvens tyder på att hjulet slirar. Reglerkretsarna kan då snabbt ändra
strömmatningen och stoppa slirningen. Ytterligare en fördel med asynkronmotorn är att den kan
användas som elektrisk broms till praktiskt taget stillastående. Detta minskar slitaget på bromsarna
samtidigt som energin kan återvinnas.
Under sextitotalet hade utvecklingen av halvledare kommit så pass långt att BBC´s ingenjörer ansåg
det vara möjligt att utveckla en statisk frekvensomformare med varierbar utfrekvens för järnvägsdrift.
Utmaningen var att konstruera en omformare som kunde mata asynkronmotorer med vardera hundratals kilowatt, senare långt över 1.700 kilowatt, med varierbar spänning och frekvens. Principen går ut
på att den nedtransformerade och likriktade kontaktledningsspänningen hackas upp och omformas till
tre parallella, fasförskjutna och varierbara sinusvågor. Likspänningen ligger oftast kring 2- 3 kilovolt
och asynkrondrift lämpar sig för såväl dieselelektriska som elektriska dragfordon. DE 2500lokomotivens omformare kombinerades med likriktare och bromsmotstånd i ett skåp med måtten 2,20
x 1,50 x 2,10 (b x d x h) meter. Enheten klarade totalt effekten 1.500 kilowatt för drivmotorerna.
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Under mitten av sjuttiotalet började den tyska federala järnvägen (DB) att planera för en fyraxlig
ersättare till de gamla elektriska lokomotiven. Fördelarna med asynkrondrift var uppenbara men det
nya lokomotivet skulle ha en effekt på på hela 5.000- 6.000 kilowatt. Under 1974 provkörde BBC en
asynkronmotor med effekten 1.400 kilowatt i en provbänk och under 1979 levererades det första
prototyplokomotivet med beteckningen 120.0 till den tyska federala järnvägen (se även magasinet
TÅG, 1989, nr 7).

Bild 11 Det tyska höghastighetslokomotivet 120.1 vid München centralstation. Utvecklingen av 120- lokomotivet startade redan under mitten av sjuttiotalet och serieleveranserna startade under 1986. I prototypversionen utrustades en del av lokomotiven för topphastigheten 280 km/h men första delserien fick
endast topphastigheten 200 km/h. En stor del av reglerutrustningen är densamma som hos det norska
lokomotivet El 17 (se bild 4). 120-lokomotivet har även provkörts i Österrike, Schweiz och Sverige.
Vidareutvecklade varianter rullar även i Spanien, Portugal och Grekland.
Foto: Författaren, München centralstation, augusti 1990

Samma år som det första 120.0- lokomotivet levererades beställde den norska statsjärnvägen (NSB) en
mindre serie fyraxliga ellok med beteckningen El 17 (se bild 4). Beställningen lades hos norska NEBB,
som var BBC´s norska dotterbolag. NSB´s beslut var djärvt då transmissionstekniken med
asynkronmotorer ännu var i sin linda. Det norska lokomotivet skulle klara en topphastighet på
150 km/h och en toppeffekt på 3.400 kilowatt. Tillsammans med 120- lokomotivet representerade
El 17 världens första moderna serieproducerade elektriska linjelokomotiv med asynkronmotorer.
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Studerar vi viktfördelningen hos El 17-lokomotivets elektriska utrustning finner vi följande:

Elektrisk utrustning lokomotiv El 17
Tryckluftrustning

Övrigt

Ventilation drivmotorer
Bromsmotstånd
Reaktorspolar
drivmotorer

Drivmotorer

Oljekylare
Strömavtagare

Hjälpkraftomformare

Totalvikt 30,7 ton
Strömriktare
Huvudtransformator

Diagram 6

Viktfördelning av elektrisk utrustning hos det norska lokomotivet El 17. Totalt väger den
elektriska utrustningen 30,7 ton och hela lokomotivet är konstruerat för 68 ton (då loket ännu
inte är barlastat väger det endast 64 ton).
Källa: "Apparatoversikt", Trykk 711.10, NSB, 1982

Som framgår av diagram 6 utgör drivmotorerna och transformatorn drygt hälften av den totala vikten
för elutrustningen. Frekvensomformarna för drivmotorerna väger tillsammans 4,3 ton. Den specifika
toppeffekten för El 17 är 53 kilowatt per ton (motsvarande effekt för 120- lokomotivet är 67 kilowatt
per ton).
Vissa av delsystemen har en viktreduceringspotential medan drivmotorerna och transformatorn i
princip har nått sin gräns (”gammal teknik”). Frekvensomformarna med tillhörande utrustning kommer
i framtiden att få en högre specifik effekt. En annan möjlighet på sikt är att ersätta transformatorn med
en högfrekvent spänningsomvandlare som transformerar ner kontaktledningsspänningen till en mer
hanterbar mellankretslikspänning på 2,5- 3,0 kilovolt. En sådan spänningsomvandlare kan tack vare sin
höga frekvens arbeta med betydligt lättare transformatorkärnor.
Utvecklingen av omformare sedan slutet av sjuttiotalet har varit snabb och under mitten av nittiotalet
startade leveranserna av det schweiziska, fyraxliga ellokomotivet typ 465 till järnvägsförvaltningen
BLS (Bern- Lötschberg- Simplon). Den specifika effekten hos 465-lokomotivet ligger på 85 kilowatt
per ton vilket är drygt 60 % mer än hos El 17-lokomotivet. 465-lokomotivet härstammar från det
snarlika 460-lokomotivet från samma tillverkare. Även Norge (El 18, se bild 1) och Finland har köpt
snarlika varianter av 460- serien.
En sammanfattning av den schweiziska och tyska utvecklingen av höghastighetslokomotiv följer
nedan:
Beteckning
Förvaltning
Första leverans
Sth
Axelarr
Vikt
Max effekt
Max effekt/vikt
Typ av elmotor

1191
DB (DRG)
1940
180 km/h (3)
1´Do1´
110,7 t
4.080 kW
37 kW/t
Växelström

103.0
DB
1965
200 km/h
Co-Co
110,0 t
6.420 kW
58 kW/t
växelström

103.1
DB
1971
200 km/h (4)
Co-Co
114,0 t
7.780 kW
68 kW/t
växelström

460
SBB
1991
230 km/h
Bo-Bo
81,0 t
6.100 kW
75 kW/t
växelström
(asynkron)

465
BLS
1994
230 km/h
Bo-Bo
82,0 t
7.000 kW
85 kW/t
växelström
(asynkron)

(3)= 225 km/h möjligt ur gångmässig synpunkt
(4)= individen 103 118 växlad för 250 km/h
Tabell 10 Översikt utveckling elektriska höghastighetslok i Tyskland och Schweiz under perioden 1940- 1993.
Samtliga lokomotiv är avsedda för kontaktledningsspänningen 15 kV och spårvidden 1.435 mm, d v s
samma som i Sverige. Inget av lokomotiven har köpts av Statens Järnvägar (SJ).
Källor: "Elektrische Lokomotiven", Veba 1973; "Die elektrische Universallokomotive Baureihe 460
der SBB"; Elektrische Bahnen 1992
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I Skandinavien används två frekvenser för fjärr- och regionaltrafik, dels 16 2/3 Hertz och dels 50 Hertz
(50 Hertz används även i de nationella kraftnäten). SJ och NSB använder 16 2/3 Hertz medan man i
Danmark tog beslut om att införa vanlig växelström med frekvensen 50 Hertz. DSB´s lösning har
fördelen att man inte behöver omforma frekvensen. Dessutom är förlusterna lägre vid den danska
kontaktledningsspänningen 25 kilovolt än vid 15 kilovolt.
Men inte ens kontaktledningsspänningen 25 kilovolt räcker för multipelkopplade tågsätt (två
lokomotiv) och tät trafik. Vid full effekt hos två lokomotiv (24 MW) och om kontaktledningsspänningen sjunkit till 20 kilovolt blir strömstyrkan minst 1.200 ampere. Om flera tåg förbrukar full
effekt samtidigt räcker inte kapaciteten. Genom att höja kontaktledningsspänningen till 100 kilovolt
sjunker strömstyrkan till acceptabla värden kring 250 ampere, det vill säga samma strömvärden som
dagens linjelok kräver.
För att komma in till stadskärnorna, där de gamla kontaktledningsspänningarna kommer att fortsätta att
användas då även gamla tåg måste kunna trafikera samma spår, krävs att de nya loken klarar två
spänningsnivåer (15 alt 25 kV samt 100 kV). Den lägre spänningen kommer även att behövas då
höghastighetslokomotiven drar godståg på det gamla nätet.
7.4 Komfortkrav
För att öka järnvägens konkurrenskraft är det viktigt att komfort och handikappvänlighet förbättras. En
förebild ur komfortsynpunkt är amerikanska Amtrak´s höghastighetsvagnar av typen Amfleet som
rullar i Nordost-korridoren mellan Boston (Massachusetts) och Washington DC (73 mil). Amfleetvagnarna har mycket generöst benutrymme, breda stolar, luftkonditionering, handikappvänliga insteg,
ombonad salongsinredning samt högre kollisionsäkerhet än dess västeuropeiska motsvarigheter.
7.5 Lättare personvagnar
I beräkningen tidigare framgick att bruttovikten för en personvagn ej skall överstiga 25 ton. Vidare
skulle vagnen ha 72 sittplatser vilket motsvarar passagerarvikten 6 ton. Då återstår 19 ton för vagnens
tomvikt. En konventionell personvagn för 200 km/h väger cirka 40 ton. Men det finns exempel på
personvagnar för 140 km/h med en tomvikt på nedåt 23,5 ton:
Beteckning
UIC beteckning
Trafik
Förvaltning
Längd över buffertar
Luftkonditionering
Antal sittplatser
Sth
Tomvikt
Första leveransår

291
Z1
fjärrtrafik
DB
26,4 m
ja
80 pl
200 km/h
39,0 t
1978

721
X
regionaltrafik
DB
26,4 m
nej
96 pl
120 km/h
27,0 t
1961

732
X
regionaltrafik
DB
26,4 m
nej
80 pl
140 km/h
23,5 t
1976

Tabell 11. Översikt personvagnar med längden 26,4 meter hos den tyska federala järnvägen.

Om vi bryter ner vikten för en personvagn för 200 km/h är fördelningen enligt följande:
Vagnkorg (råstomme)
Boggier
Övrigt

8 ton
12
20

Summa

40 ton

Viktfördelningen visar att vagnkorgen utgör endast en femtedel av den totala tomvikten. Bara en boggi
väger nästan lika mycket som hela vagnkorgen. Vagnens totala tomvikt motsvarar cirka 555 kg per
sittplats och då tillkommer ändå lokomotivet. Jämför vi med en personbil, där drivkraften ingår, uppgår
den specifika tomvikten till endast cirka 300- 350 kg per sittplats. En jumbojet har en specifik tomvikt
på cirka 250 kg per sittplats. Det är uppenbart att det finns en potential för viktreducering inom
järnvägsområdet. För att klara tomvikten 19 ton måste tomvikten per sittplats reduceras till lite drygt
260 kg. Det är en dryg halvering jämfört med dagens fjärrtågsvagnar. Den största potentialen ligger
inom boggier och övrig utrustning samt inredning.
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8. Investeringsnivån för nästa generation skandinaviska höghastighetsbanor
I tabell 5 såg vi några av delkostnaderna för den planerade banan mellan Dallas och Houston. Av den totala
kostnaden på 325 miljoner kronor per banmil utgjorde banunderbyggnaden cirka 127 miljoner kronor per banmil.
I detta amerikanska ”lågprisalternativ” utgjorde således banöverbyggnaden den största kostnadsposten.
Spårkostnaden hamnade kring 54 miljoner kronor per spårmil och kontaktledningen (inlusive kraftmatning) kring
27 miljoner kronor per spårmil.
Studerar vi kostnaderna för utbyggnaden av svenska stambanor ligger motsvarande siffror för spåret
cirka 38 miljoner kronor per spårmil och för kontaktledningen cirka tio miljoner kronor per spårmil
(exklusive omformare, transformatorer etc). Det finns flera förklaringar till skillnaderna. Texas-banan
var konstruerad för 300 km/h vilket krävde en mycket hög banstandard. Så var till exempel spåren
planerade att utföras med en helgjuten betongplatta med elastiska rälsbefästningar. Kontaktledningen
var av den tyska typen Re 300 som är en avancerad konstruktion. Dessutom ingick kraftmatningen
(transformatorer etc) i dessa kalkyler. Å andra sidan hade den planerade Texas-banan en betydligt lägre
kvadratmeterkostnad för banunderbyggnaden. Tidigare nämndes att landskapet mellan Dallas och
Houston är relativt flackt. Det gör att det är relativt billigt att bygga en bankropp, i det aktuella fallet
endast 320 kronor per kvadratmeter. Detta belopp stiger snabbt med en faktor tio om man bygger en
bana i tätbebyggelse. Om en ny betongbro behövs stiger kostnaden ytterligare en gång med faktorn tio
till cirka 30 tusen kronor per kvadratmeter. Eller med faktorn 100 jämfört med Texas-banan. Det visar
återigen att banunderbyggnaden är en mycket stark kostnadsdrivare.
Om målet är att den svenska banan inte får kosta mer än cirka 270 miljoner kronor per banmil ser vi att
spårkostnaden på 76 miljoner kronor per banmil utgör nästan en tredjedel av totalkostnaden.
Materialkostnaden för en mil svenskt spår är enligt följande:
Komponent

Beteckning

Dimension

Åtgång

á-pris

Räler
Befästning
Sliper
Ballast

UIC 60
Pandrol
S7
makadam

60 kg/m
–

20.000 m
59.701 st (*)
14.925 (*)
40.000 m3

400 kr/m 8.000 tkr/mil
15 kr/st
895
380 kr/st
5.672
270 kr/m3 10.800

32/64 (**)

Summa materialkostnad
(*)
(**)

Kostnad

25.367 tkr/mil

= 67 cm sliperavstånd
= tvättad makadam

Tabell 12 Svenska materialkostnader för en mil enkelspår av helsvetsad typ med betongslipers, exklusive växelpartier

Källa: Banverkets hemsida (Internet)
Tidigare nämndes spårkostnaden till 38 miljoner kronor per mil varav materialkostnaden utgjordes av
25 miljoner kronor. Vid byggen av sidospår på något hundratals meter motsvarar arbets- och
omkostnaderna cirka 7 miljoner kronor per mil.
Vid byggnation av spår i små etapper sker arbetet med hjälp av traktorer och lastbilar. Vid större
spårbyggen utan pågående trafik sker arbetet med larvbandsburna, halvautomatiserade
spårläggningsmaskiner. Transporterna av material sker med lokdragna arbetståg. Den rationella
stordriften gör att arbetskostnaderna sjunker. En totalkostnad för spåret på 32 miljoner kronor per mil
är ett rimligt värde.
Två andra tunga investeringskostnader är konstbyggnader (broar, viadukter etc) samt markarbeten.
Rubriken ”Markarbeten” innefattar i huvudsak iordningställandet av en terrass som man senare kan
bygga spår och kontaktledningsfundament på. Terrassytan utförs i Sverige horisontell och ligger
normalt 65 centimeter under rälsöverkant.
Under utbyggnaden av Västkustbanan mellan Göteborg och Skåne låg den genomsnittliga kostnaden
för banunderbyggnaden kring tre tusen kronor per kvadratmeter. Vid motorvägsbyggen, där
lutningarna är betydligt brantare än hos järnvägslinjer, ligger motsvarande genomsnittliga kostnad för
underbyggnaden kring 1.200 kronor per kvadratmeter eller omkring 40 procent av kostnaderna för
banunderbyggnaden. Vid landsvägar krymper kostnaden ner till 700 kronor per kvadratmeter eller
knappt 25 procent av kostnaden för järnvägsunderbyggnaden (snävare geometri).
En kritisk kostnadsdrivare är terrassbredden. Flera nya höghastighetsbanor i Västeuropa har terrassbredder över 13 meter. Minimivärdet för terrassbredden vid järnvägsprojektering begränsas vid
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höghastighetsbanor av tryckvågor vid tågmöten (minsta spåravstånd) och av minsta avstånd mellan
fasta föremål och fordonsprofil (säkerhetsavstånd). Centraleuropéernas något smalare fordonsprofil
(UIC 505) har medgett spåravstånd neråt 3,50 meter men då var hastigheten begränsad till 160 km/h.
Vid 200 km/h krävdes minst 4,00 meter och vid 300 km/h krävdes minst 4,20 meter. Vid användandet
av 3,20 meter breda vagnar kan terrassbredden på 10,0 meter godtas.
Hos Texas-banan uppskattades kostnaderna för banunderbyggnaden till 320 kronor per kvadratmeter.
Detta är ett lågt värde och vi måste komma ihåg att det svenska vinterklimatet ställer stora krav på
stabil banunderbyggnad (frostfritt djup etc). Därför har detta värde i nedanstående kalkyl höjts till 700
kronor per kvadratmeter banunderbyggnad, ungefär som hos svenska landsvägar.
Sammanställer vi kostnaderna enligt strukturen i tabell 5 blir kalkylen för ett svenskt dubbelspår
(terrassbredd 10 meter) i flack terräng i glesbygd enligt följande:
Markinköp

10 miljoner kronor per banmil

Delsumma markinköp

10 miljoner kronor per banmil

Markarbeten
Konstbyggnader
Banöverbyggnad
Kontaktledning
Signalanläggningar
Projektering

70 => cirka 700 kronor per kvadratmeter terrass
75
64 => 32 miljoner kronor per spårmil
16 => 8 miljoner kronor per spårmil
15
17

Delsumma bana

257 miljoner kronor per banmil

Total summa

267 miljoner kronor per banmil

Tabell 13 Förslag investeringskostnader svensk höghastighetsbana i glesbygd
Källa: Författaren

9. Slutsatser
I Skandinavien finns behov av nya järnvägslinjer i flera relationer. En tågresa mellan Stockholm och
Köpenhamn tar drygt fem timmar. Flyget tar betydligt kortare tid och ibland är det till och med
billigare att flyga än att åka tåg. Att åka upp till Nordkalotten kräver i praktiken övernattning ombord.
Det finns också en stor potential för regional- och lokaltågstrafik längs stambanorna, men det är svårt
att kombinera detta behov med en kraftig expansion av fjärrtrafik på samma spår.
Det skandinaviska stomnätet måste uppgraders. För att möjliggöra en uppgradering måste järnvägsbyggandet bli billigare. Dagens investeringskostnader på 1 - 2 miljarder kronor per mil är inte
försvarbara. Inte ens Texas-banans 325 miljoner kronor per mil är acceptabelt i det glesbefolkade
Skandinavien. Vi måste av kostnadsskäl begränsa topphastigheten till 200 km/h i kuperad terräng.
Samtidigt är det viktigt att fjärrtågen kan utnyttja sin potential genom att hålla genomsnittshastigheter
kring 200 km/h på längre distanser.
Artikeln har belyst de möjligheter de skandinaviska järnvägsförvaltningarna står inför. Det som
möjliggör byggandet av billigare banor är de snabba framsteg som gjorts sedan sjuttiotalet inom
elektro- och boggiteknik. Den nya tekniken medger brantare lutningar och snävare kurvor.
För nästa generation banor kommer kraven på tågens specifika effekt att bli högre. Dagens persontåg har en specifik effekt som långtradarna längs våra vägar vilket gör att banor måste byggas med
extremt svaga lutningar. Det gör att andelen tunnlar, broar, djupa skärningar och höga banvallar blir
hög. Ingreppen i miljön blir svåra och kostnaderna blir höga. Istället gäller det att smyga in nästa
generation höghastighetsbanor så att dessa följer kulturlandskapen i största möjliga utstsräckning. Det
möjliggörs om vi ökar den specifika effekten hos tågen så att den hamnar på samma nivå som bilar.
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Bild 12
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Ett persontåg på väg från Flåm till Myrdal (matarlinje till stambanan Oslo- Bergen). Flåmsbanan är en
mycket brant bergsbana med en maximal lutning som är mer än dubbelt så stor som t ex den schweiziska
Gotthard-banan. Under resans gång klättrar tåget på en sträcka av drygt 2 mil från havsytan upp till en
högplatå på nivån 866 meter. Längst fram ser vi lokomotivet El 17. Lägg märke till den för
järnvägsförhållanden skarpa vinkeln mellan vagnarna samt vagnkorgens uthäng (banan har kurvradier
neråt 130 meter vilket är långt mindre än vad till exempel Stockholms tunnelbana har).
Foto: Författaren, Norge, 11 augusti 2002
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Förkortningar
ABB
AC
BBC
BLS
DB
DRG
DSB
FS
Hz
IC
ICE
ICE-V
JNR
kV
kW
kW/t
MAN
MW
NEBB
NSB
SBB
SIG
SLM
SNCF
UIC
WTR

©

= Asea Brown Boveri (f d BBC, se dito)
= Alternating Current (= växelström)
= Brown Boveri & Cie (schweizisk industrikoncern)
= Bern Lötschberg Simplon (= schweizisk järnvägsoperatör)
= Deutsche Bundesbahn (= tyska federala järnvägen)
= Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (tyska rikets järnväg)
= Danske Statsbaner (danska statsjärnvägen)
= Ferrovie dello Stato (italienska statsjärnvägen)
= Hertz
= Intercity (= västtyskt snabbtåg)
= Intercity Express (= västtyskt snabbtåg)
= Intercity Express- Versuch (= prototypen till ICE)
= Japanese National Railways (japanska statsjärnvägen)
= kilo Volt (=1.000 volt)
= kilo Watt (= 1.000 W)
= kilo Watt per ton
= Maschinenfabrik Augsburg- Nürnberg AG (tysk industrikoncern)
= Mega Watt (= 1.000.000 watt)
= Norsk Elektrisk & Brown Boveri (norska delen av BBC)
= Norges Statsbaner (norska statsjärnvägen)
= Schweizerische Bundesbahnen (schweiziska federala järnvägarna)
= Schweizerische Industrie Gesellschaft
= Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (schweizisk industrikoncern)
= Société Nationale des Chemins de fer Francais (franska statsjärnvägen)
= (internationella järnvägsunionen)
= Wegmann Torsions Rahmen (västtysk boggiram-konstruktion)

Copyright 2002 Tomas Larsson. Återgivande av texten medges om källan är angiven.

