Gröna tåget – framtidens tåg för resenären
I framtiden kommer vi att resa snabbare, billigare och
bekvämare. Forsknings- och utvecklingsprogrammet Gröna
tåget visar att det finns en stor utvecklingspotential för nya
snabba tåg för långväga regionaltrafik och fjärrtrafik.
Men varför inte köpa ett europeiskt standardtåg för
högre hastigheter? Gröna tåget tar sikte på den nordiska
marknaden med ett tågkoncept som är tillförlitligt i
vinterklimat, med god anpassning till resande med
funktionshinder, är flexibelt också för linjer med färre
resande, är spårvänligt, attraktivt och kostnadseffektivt. Det
är få eller inga tågkoncept utomlands som uppfyller alla de
målen. Gröna tåget kan bli ett nytt standardtåg.
Gröna tåget är en samling väl motiverade idéer, förslag och
tekniska lösningar. Den operatör som vill köpa ett nytt tåg
bestämmer hur det slutligen kommer att se ut.
Syftet med Gröna tåget är
· Att utveckla tågkoncept och teknik som ger mer attraktiv,
effektiv och klimatvänlig tågtrafik för medellånga och
längre resor
· Att påverka utvecklingen av europeiska standarder och
tågkoncept för nordiska förhållanden
· Att ytterligare stärka kompetensen för att utveckla tåg i
Sverige.

Gröna tåget engagerar stora delar av den svenska
järnvägssektorn: Banverket, Bombardier Transportation,
tågoperatörerna, högskolor, forskningsinstitut och
konsulter. Programmet genomförs åren 2005-2010. Idéerna
i programmet Gröna tåget kan omsättas till ett tåg som kan
stå på spåren omkring tre år senare.
Gröna tåget ska göra det mer attraktivt att åka tåg genom
· Kortare restider
· Lägre kostnader, som möjliggör både lägre biljettpriser
och ökad lönsamhet
· Attraktiv och funktionell passagerarmiljö med hög
komfort
· Tillförlitlighet, även i nordiskt vinterklimat.
Kort sagt så kan resandet öka tack vare mer attraktivt utbud
samtidigt som både järnvägsbranschen och samhället får
vinster av de nya tågen.
För operatörer och banhållare märks dessutom
· Spårvänlighet, för bra prestanda och lågt slitage på spåren
· Minskad energiförbrukning
· Mindre buller.
Gröna tåget ska kunna komplettera fordonsparken med
nya snabba tåg och ersätta äldre tåg inklusive X 2000 så
småningom.
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Högre hastighet (250 km/h eller mer)
Korglutning
Bred korg (3+2 sittning)
Korta tågsätt, flexibel tåglängd
Bättre utbud
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Anpassade banor
Oslo
För att kunna utnyttja de
möjliga restidsvinsterna måste
banorna rustas upp där tågen
ska köra fortare än 200 km/h.
Många av åtgärderna måste
ändå göras så småningom
oavsett Gröna tåget.
Göteborg
· 35 plankorsningar längs
stambanorna ersätts med
planskilda korsningar
· Signalsystemet byts till
det nya paneuropeiska
Köpenhamn
ERTMS

Väs

Gamla banor eller nya
höghastighetslinjer?
Gröna tåget behövs oavsett om man
bygger nya höghastighetslinjer eller
inte. Det finns många andra banor som
behöver bra tågtrafik även i framtiden.
Gröna tåget kan också trafikera en
gammal linje för att sedan köra upp på
en höghastighetslinje för att få korta
restider med direkta förbindelser även
till orter utanför ett höghastighetsnät.
Det tar också tid att bygga nya
höghastighetslinjer, och många av
dagens tåg måste ersättas innan dess.
När nya höghastighetslinjer börjar
bli klara kan Gröna tåget användas i
höghastighetstrafik.

Bättre ekonomi
· Gammal sliten kontaktledning byts
Kan tågtrafiken få bättre ekonomi så
· Vissa mindre justeringar av spåret
kan också tågbiljetterna bli billigare.
· Fler förbigångsstationer på
· Ungefär 30 % lägre totala kostnader
sträckor med mycket trafik så att
med Gröna tåget jämfört med
de snabba tågen kan köra förbi de
X 2000
långsammare tågen.
· Normalbreda tåg ger ca 10
Några nya banor behöver däremot inte
procentenheter mindre vinst än
byggas för Gröna tåget.
breda tåg.
Kostnadsminskningen uppkommer
genom ny teknik samt
attraktivare och
Umeå
effektivare
Trafik med Gröna tåget
Östersund
tåg med
• Kortare restider på
kortare
befintligt järnvägsnät
restider.
Sundsvall
• Förbindelser som (delvis)
Allt detta
använder nya
höghastighetsbanor
lockar nya
resenärer.

Ev förlängda linjer
med Gröna tåget
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Snabbt
Gröna tåget passar både för fjärrtrafik
och för långväga regionaltrafik.
· Korta restider på kurviga banor
genom god acceleration och
korglutning
· Högre topphastighet, 250-300 km/h,
på nya rakare banor förkortar
restiderna (idag 200 km/h för
X 2000, Regina, dubbeldäckarna X40
och Arlanda Express).
Utomlands konstrueras nya
höghastighetståg idag för upp till
360 km/h. Men sådana tåg är inte
lika snabba som Gröna tåget på våra
kurviga banor.

Lund

Malmö

Karta: Oskar Fröidh

Exempel på restider längs några stambanor
Sträcka

Uppehåll vid
mellanstationer

Möjlig restid
idag med X 2000

Möjlig restid
med Gröna tåget*

Effekter av
kortare restider

Stockholm–Göteborg

Non-stopp
8 stopp

2:45
3:20

2:30
3:00

Resenärer från flyg
Resenärer från bil,
ökad tågpendling

Stockholm–Malmö

2 stopp
11 stopp

4:00
4:25

3:35
4:00

Resenärer från flyg
Resenärer från bil,
ökad tågpendling

Stockholm–Malmö
med Ostlänken
(planerad ny bana
Södertälje–Linköping)

2 stopp
11 stopp

3:15
3:45

Resenärer från flyg
Resenärer från bil,
ökad tågpendling

* För att restidsvinsterna ska kunna utnyttjas fullt ut krävs att banan anpassas för högre hastigheter
(dock är inga linjerätningar inräknade förutom pågående byggnadsarbeten)

Bred vagnskorg
För att få låg energiförbrukning per
plats och låga biljettpriser bör det
vara många resenärer i varje vagn.
Ett sätt är att bygga tågen extra breda
för att kunna få in en stol till i varje
rad. I Norden ryms det breda tåg på
banorna, men inte på kontinenten.
Gröna tåget planeras för att kunna
köra till både Oslo och Köpenhamn.
Gröna tåget kan bli 3,3-3,4 m brett
invändigt. Det är 5-6 decimeter
bredare än normalbreda X 2000 och
1-2 decimeter bredare än det redan
breda Regina. Den extra bredden
kan användas att göra bekvämare
sittplatser.
Flexibel tåglängd
Korta tågsätt på 200-300 sittplatser
(3-4 vagnar) som kan kopplas ihop
till längre tåg är flexibla. Det ökar
resandet och minskar kostnaderna.
Genom att koppla ihop och isär
tågsätt efter behov kan flera direkta
förbindelser utan byten köras. Det blir
också färre tomma stolar i lågtrafik,
vilket är bra både för miljön och
ekonomin. Kortare tågsätt gör det
också billigare att öka turtätheten i
lågtrafik.
Gröna tåget för alla
Tågets golvhöjd är 2-3 trappsteg högre
än plattformarna för att den tekniska
utrustningen ska få plats under golvet.
Det är också en förutsättning för de
breda vagnskorgarna.
· Entréerna utformas så att det är lätt
och bekvämt att gå ombord även
med bagage
· En särskild entré med höj- och
sänkbart golv, som en stor hiss, för
resenärer med funktionshinder ger
ombordstigning utan trappsteg.
· Förslag till inredning med gott om
plats för bagage och barnvagnar.

Gröna tåget

(breda korgar)

Gröna tåget

(kontinental profil)

X 2000

ca 300 sittplatser

107 m

ca 300 sittplatser

(normalprofil)

133 m

309 sittplatser

165 m
Grafik: Oskar Fröidh

Det gröna i Gröna tåget
Eldrivna tåg har redan idag en låg
energiförbrukning jämfört med andra
transportmedel. Genom Gröna tåget
kan energiförbrukningen minska
ytterligare. En överflyttning av resande
från andra färdmedel ger minskade
utsläpp av växthusgaser och andra
föroreningar.
Gröna tåget beräknas förbruka
30 % mindre energi än X 2000 per
platskilometer, trots högre hastighet.
Detta beror på effektivt utnyttjande
av utrymmet ombord och utvecklad
teknik.
· Lägre vikt per sittplats
· Förbättrad aerodynamisk
utformning
· Effektiv återmatande broms på ett
stort antal axlar
· Mindre energiförluster i
drivsystemet.

Gröna tåget bullrar också mindre.
Externt emitterat buller kan vid 280
km/h bli lägre än vid nuvarande
hastigheter för dagens tåg. Effektivare
avskärmning av hjulen samt bättre
aerodynamisk utformning och mindre
fläktljud bidrar till det tysta tåget.
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Teknik - För högre prestanda och lägre kostnader
Omfattande tekniska prov har skett under 2006-2008 för att
analysera och prova ut förbättrade tekniska system. Tillverkaren
Bombardier Transportation deltar i Gröna tåget-programmet
med egen teknisk utveckling inom ”Regina 250” och den rullande
provbänken från Transitio, Reginatåg 9062.
Det är viktigt att testa hur långt vi kan nå och var gränserna ligger.
Den 14 september 2008 slog ”Regina 250” svenskt hastighetsrekord:
303 km/h på ett vanligt spår där man normalt kör högst 200 km/h.
Regina 250. Foto: Bombardier

Testade tekniska system
Spårvänliga boggier som styr
radiellt i kurvorna
· Lågt slitage på hjul och spår
· Bra gångegenskaper på ”ickeperfekt” spår

En mjuk boggi (bilden till höger) är spårvänlig
och ger mindre slitage än en styv boggi.

Buller – experiment, mätningar, analys
· Olika typer av avskärmning på tåget
och längs spåret
· Vibrationsdämpning av hjul och
spår
· Studier av bullerspridning i tåget

Aerodynamik – experiment,
mätningar, analys
· Tryckvågor och ”vinddrag” längs
tåget, i fritt fält och i tunnlar
· Luftmotstånd, gångmotstånd,
sidvindskänslighet
· Aerodynamiskt inducerat buller –
”vindbrus”

Aktiv sidofjädring
· Mindre fjädringsrörelser, möjliggör
bredare vagnskorg
· Mjukare gång i kurvorna
Permanentmagnetiserade drivmotorer
· För högre prestanda och mindre
energiförluster
Vinterprov
· Förbättrade skydd mot snöpackning
· Studier av nedfallande is i spåret för
att undvika flygande makadam i
höga hastigheter
Även andra delsystem studeras:
· Korglutning, för högre prestanda
och minskad risk för åksjuka
· Förarmiljö
· Kontaktkrafter mellan hjul och räl
· Energiförbrukning och körsätt

Banverket
Tohmmy Bustad, programansvarig  •  tohmmy.bustad@banverket.se
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