
 
  

Anna Forsberg 

 
 
 

STOCKHOLM 2004 

 
 

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SJ:S ELDRIVNA TÅG 
 

 
 

 HANDLEDARE: NILS BRANDT, INDUSTRIELL EKOLOGI 

EXAMENSARBETE
UTFÖRT VID 

INDUSTRIELL EKOLOGI 
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 

www.ima.kth.se 

 



 

Distribution: 
Industriellt Miljöskydd 
Institutionen för kemiteknik 
KTH  
100 44 Stockholm 
Tel: 08 790 8793 
Fax: 08 790 5034 
 
TRITA-KET-IM 2004:07 
ISSN 1402 7615 
 
KTH/Industriellt Miljöskydd, Stockholm 2003 



 

 

 

Förord 
Denna rapport utgör ett 20-poängs examensarbete för civilingenjörsutbildningen 
Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har gjorts på uppdrag 
av SJ AB, under hösten 2003, och riktat sig mot åtgärder för att energieffektivisera SJs 
eldrivna tåg. 
 
Jag vill tacka mina handledare på SJ AB, Marie Hagberg (miljöchef), Ingela Melkersson 
(vikarierande miljöchef) och Susanne Rymell (chef fordonsprojekt) för att de alltid funnits 
tillgängliga vid behov av rådgivning samt, under tiden för mitt examensarbete, fått mig att 
känna stor delaktighet i företaget. Jag vill även skänka ett stort tack till Evert Andersson, 
Professor på institutionen för järnvägsteknik KTH samt Piotr Lukaszwicz, Filosofie Doktor på 
institutionen för järnvägsteknik KTH, för att de med bästa förmåga försökt att besvara alla 
mina möjliga och omöjliga frågor, samt bistått med litteratur som varit ovärderlig för mig i 
mitt arbete. Jag vill också tacka min handledare på KTH, Nils Brandt, studierektor på 
institutionen för industriellt miljöskydd, för stort stöd och goda idéer. 
 
Slutligen vill jag tacka hela Division Fordon för att ni verkligen fått mig att trivas under mina 
fem månader på SJ. 
 
Stockholm januari 2004-01-12 
 
Anna Forsberg 
 
 

 1



  
 
 

Sammanfattning 
Järnvägsindustrin har under många år varit ett verksamhetsområde där utvecklingen mer eller 
mindre stått still. I dag har progressen dock åter börjat röra på sig. Tågoperatörer runt om i 
världen satsar på snabbare fordon i syfte att vinna marknadsandelar från såväl flyg- som 
vägtransporter. I kampen om kunden vill man dock fortfarande inom järnvägsbranschen 
bibehålla den miljövänliga position, i förhållande till andra färdmedel, som tågtransport i alla 
tider haft. Tillsammans med utvecklingen av nyare snabbare fordon finns det därför, i 
dagsläget, ett stort intresse för energieffektivisering/resursbesparing. 
 
SJ AB har under många år bedrivit projekt för att minska tågens förbrukning av elektricitet. 
Då företaget, under gången tid, varit föremål för åtskilliga omorganisationer har 
effektiviseringsarbetet inte alltid kunnat bedrivas så resultatrikt som ambitionen eftersträvat.  
Avsikten med detta examensarbete är att sammanställa genomförda samt påtänkta aktiviteter 
inom området för SJs energieffektivisering. Vad har gjorts, vad kan man göra? 
Arbetet ska resultera i en matris med uppgifter om såväl investeringskostnad och 
besparingspotential, som åtgärdens amorteringstid. Projektet begränsar sig till att behandla 
SJs kostnader och besparingsmöjligheter när det gäller energiförbrukningen förknippad med 
el-genererad tågdrift, samt stationär fordonsuppvärmning. Undersökningen har bedrivits, dels 
genom djupdykningar i SJs gamla projektpärmar men även genom informations- och 
faktainsamlingar på internet, intervjuer samt litteraturstudier. Många intressanta 
aktiviteter/åtgärder har på detta sätt uppdagats, bland annat det faktum att det finns stora 
besparingspotentialer inom området för regionaltrafik. 
 
Regionaltrafik kännetecknas av relativt täta stopp. Denna faktor, tillsammans med de stigande 
framdrivningshastigheter som utvecklingen för med sig, resulterar i stora sparmöjligheter 
inom området för, bland annat, Eco-drivning (energisnål körning). Undersökningar, som 
gjorts på KTH, har visat att körning mellan två stationer på kortast möjliga tid, är ekvivalent 
med hög energiförbrukning. Analyser visar även att ett bränslesnålare körsätt kan bedrivas till 
vinsten av stora mängder energi med endast minimala förluster i tid. För åstadkommandet av 
hög kvalité inom området Eco-drivning finns det verktyg som kan tillämpas i syfte att 
underlätta utövandet. I förhållande till de besparingar som kan uppnås har det visat sig att 
investeringen i redskap för energisnål körning är förhållandevis liten. 
Eco-driving visar på stor behållning inom såväl regionaltrafik som fjärrverksamhet.  
 
SJ AB har under början av 2000-talet gjort stora satsningar inom området för regionaltrafik. 
Dessa satsningar syftar främst till införskaffandet av nya, moderna fordon med avseende att 
öka attraktiviteten samt sänka energiförbrukningen etc. De vagnar som representeras av detta 
nyförvärv är bland annat Regina- samt Öresundstågen, vilka har bidragit till en 
energibesparing ekvivalent med 30 %, jämfört med äldre motsvarigheter. Orsaken till denna 
besparing ligger bland annat i energieffektiviseringsåtgärder representerade av bättre 
aerodynamisk utformning, minskad tågvikt per plats, ökat utrymmesutnyttjande samt 
tillgången till återmatande bromssystem. Sistnämnda åtgärd är, inom regionaltrafiken, en 
besparingsmetod med ansenliga outnyttjade potentialer där möjligheterna för utökade vinster 
visat sig vara stora.  
 
Ytterligare åtgärder som uppvisat betydande besparingar/år är användandet av automatisk 
apparatur vid omkopplandet från driftläge till bangårdsläge, dvs. när tågen parkeras och 
stationär tågvärme ansluts. Inom detta område finns det en utrustning under benämningen 
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”Programmable Logistic Control” (PLC) där tekniska utredningar demonstrerat såväl hög 
driftsäkerhet som ett välfungerande beteende i personvagnsmiljö. Investering i PLC-
utrustning beräknas även medföra kort återbetalningstid. 
 
SJ AB planerar att under år 2004 implementera en nystart av det energieffektiviseringsarbete 
som så många gånger runnit ut i sanden. En sammanställning av kunskap och fakta, internt 
såväl som externt, är första steget i ett sådant genomförande. Detta ligger till grund för 
utförandet av det examensarbete som presenteras här.
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Abstract 
The railway industry is a sphere of activity where the development, for many years, been 
equal to zero. Today the progress of improvement finally has been re-established. 
Trainoperators around the world commit themselves to faster vehicles, with purpose of 
gaining marketshares from the flight industry as well as from road traffic. Even though there 
is a struggle of winning customers, the railway industry has to remain its environmentally 
friendly position, compared to other means of travelling. This is why high speed vehicles, 
today, come together with a great interest in energy efficiency and resource savings. 
 
SJ AB has for many years been running projects with the aim to decrease their electricity 
consumption related to train operation. These projects haven’t always been as efficient as 
were wished for, which partly arises from the number of reorganizations that the company has 
been through.  
 
The intention with this degree thesis is to make a compilation of the energy saving activities 
that have been pressing issues within the company over the years. Finding answers to the 
questions, what has already been done, what is there still to do? 
 
The assignment results in a matrix, showing information about investmentcosts as well as the 
potential of saving, and the period of repayment. The project is limited to consider the costs 
and potential of saving regarding trains running on electricity, as well as the consumptions 
associated with stationary heating of vehicles.  
This investigation has partly been based on old project material as well as material collected 
from web pages, interviews, and literature studies. Lots of interesting activities regarding 
energy saving, has been discovered this way. For example; there lies a big saving potential 
within the area of vehicles running in regional traffic. 
 
Regional traffic is distinguished by relatively tight stops. This factor, together with arising 
velocities, brings great saving potentials within the area of, for example, Eco-driving (energy 
efficient driving). Investigations, made at the “Royal institute of technology” have resulted in 
the understanding that driving from a station A to a station B, at minimum time, is equal with 
a significant amount of energy. Analyses show that a more energy efficient driver 
performance can result in great savings of energy, this with just a minimal time loss. 
In order to accomplish high quality of Eco-driving, there are tools that can be used for making 
the practise of energy efficient driving easier. Investing in these tools often means low costs 
compared to the savings that one could do. Eco-driving shows a great profit, in the area of 
regional traffic as well as for mainline activity.  
 
SJ AB has from the beginning of the 21: st century made big commitments within the area of 
regional traffic. These commitments mainly aim towards the obtaining of new, modern 
vehicles that, among other things, has the ability of decreasing energy consumption. 
Representing these vehicles are the Regina and the Öresund trains. These trains have an 
energy consumption which is 30 % lower compared to older vehicles. This is the result of 
numerous actions such as, higher degree of aerodynamic performance, decreased train weight 
per seat, increased space utilisation and the supply of regenerative braking systems. 
The last mentioned achievement is, within the area of regional traffic, a saving method with 
considerably amounts of unused potentials. Regenerative braking systems withhold the 
possibility of big profit increases.  
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Further activities that have shown significant saving potentials, is the use of PLC equipment 
(Programmable Logistic Control). The PLC is technical equipment which automatically 
switches off the power that supplies the train with heat; this can be used when the train is 
parked up on the switchyard. The PLC equipment shows, after detailed investigations, a high 
degree of safety in operation situations, as well as a good performance while working in a 
railway environment. Estimations show that investing in PLC equipment brings a relatively 
short period of repayment.  
 
SJ AB is planning, during the year of 2004, to re-establish the work according to energy 
efficiency in train operation. A compilation of knowledge and facts is the first step in such an 
implementation. This first step underlies the performance that is represented by this report.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom järnvägsindustrin har energiförbrukning, fram till idag, haft en väldigt låg prioritet. 
Detta har sin grund i att tågoperatörerna historiskt sett varit bortskämda; dels med låga 
förbrukningsmängder men även med billigt bränsle dvs. elektricitet. Att färdas med tåg är 
fortfarande ett energisnålt sätt att bedriva transport. Skillnaden idag är att järnvägsindustrin 
måste konkurrera med såväl flyget, som vägtransporten, för att överleva. I syfte att göra detta 
går den järnvägstekniska utvecklingen mot fordon kapabla till högre hastigheter vilket, om 
alla andra faktorer förblir oförändrade, även medför högre energiförbrukning. Ett tågs 
energibehov bestäms till stor del av dess gångmotstånd, dvs. de krafter som motverkar 
fordonets rörelse i färdriktningen. Dessa krafter uppkommer bland annat genom den 
energiomvandling som sker på grund av tågets rullning, i kontaktytan hjul - räl, men även 
genom det luftmotstånd som genereras. När det gäller järnvägens energiförbrukning vid 
persontransporter (eldrift), kan följande faktorer sammanfattas som bidragande parametrar till 
ett tågs elkonsumtion. 
 

 Ju tätare stopp desto fler energikrävande accelerationer 
 Höga hastigheter ger ökat luftmotstånd vilket bidrar till ökad energiförbrukning vid 

acceleration.  
 Ju högre tågvikt desto mer energi går det åt för acceleration. 
 Förluster i tågets drivsystem och vid matningsstationerna bidrar till ökad 

energiförbrukning. 
 Frekvent användande av återmatande elbroms (”återvinning av bromsenergi”) bidrar 

till lägre nettoförbrukning.  
 
Sverige har i många år varit bortskämda med billig el från vatten- och kärnkraft. I och med 
kärnkraftens kommande avreglering ser framtidssynen ut som så att priserna kommer att 
stiga. Trots hård konkurrens om kunden är det viktigt att tåget bibehåller sin position som 
miljövänligt transportmedel. Med visioner om en utökad tågtrafik har energirationaliseringar i 
dagsläget även blivit viktigt inom järnvägsindustrin.1 
 
SJ AB har under många år bedrivit projekt för att minska tågens förbrukning av elektricitet. 
På grund av omorganisationer, inom företaget, har energieffektiviseringsarbetet inte alltid 
kunnat bedrivas så resultatrikt. Många bollar i luften har vid tillfälligt avbrott ofta lett till 
svårigheter att återhämta information. Påbörjade projekt faller i glömska och framtagna fakta 
försvinner i mängder av övrig information. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att sammanställa genomförda samt påtänkta 
aktiviteter/effektiviseringsåtgärder. Denna sammanställning ska dels resultera i en 
åtgärdsbeskrivning men även ge information om investeringskostnad, besparingspotential i 
kWh och kronor samt beräknad amorteringstid (pay-off tid). Projektet begränsar sig till att 
behandla SJs kostnader och besparingsmöjligheter gällande elenergi för tågdrift samt för 
stationär fordonsuppvärmning. 
 

                                                 
1 Effektiva tågsystem för framtida persontrafik, Järnvägsgruppens publikation 9702, Nytryck 2002-12, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholm 
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1.2.1 Metod 
Detta examensarbete tar upp energiåtgärder i syfte att effektivisera SJs elförbrukning vid 
tågdrift. De åtgärder som har behandlats i studien är; hur förarens beteende skulle kunna 
påverka konsumtionen av bränsle (energisnål körning), utformningen av nya moderna tåg, hur 
uppvärmningen av stillastående vagnar kan effektiviseras genom automatisering samt hur 
Banverkets anläggningar kan modifieras för minskade förluster. I rapportens diskussionsdel 
behandlas även relevansen av ökad beläggningsgrad på tågen i samband med 
energiförbrukning. Undersökningen har bedrivits, dels genom informations- och 
faktainsamling från Internet, men även genom intervjuer och litteraturstudier. En hel del 
information har dessutom kunnat hämtas från tidigare projekt som bedrivits inom SJ AB. 

2 Energisnål körning 
Att resa via järnväg har, sedan de elektrifierade tågens inmarsch på banan, varit ett näst intill 
ekvivalent begrepp med att resa miljövänligt. Jämfört med andra transportmedel exempelvis 
bil, buss, flygplan etc. innebär tågtrafiken ett mycket energisnålt sätt att färdas på.2  
Trots detta jobbar man idag hårt inom tågindustrin för att ytterligare kunna sänka sin 
bränsleförbrukning/elkonsumtion och få ännu mer energieffektiva tåg. 
En energibesparande åtgärd som har diskuterats inom transportsektorn, framförallt inom 
bilbranschen, är Eco-drivning. I dag är detta även en diskussion som förs inom 
verksamhetsområdet för tåg. 
 
Ett tågs energiförbrukning beror på ett flertal parametrar där bland annat hastigheten och 
körmönstret över ett visst tidsdiagram har en betydande påverkan. 
Det teoretiskt mest energieffektiva sättet att köra ett tåg på vore att färdas vid låga hastigheter 
mellan en punkt A och B, utan några mellanliggande stopp. Genom att undvika onödigt 
kraftiga accelerationer och minimera antalet inbromsningar går det att spara väsentliga 
mängder energi.3  Detta är dock inte ett alternativ för tågoperatörer idag då konkurrensen om 
kunden är stor. Tävlingsmomentet inom transportbranschen, vare sig det gäller flyg, bil, buss 
eller tåg, ligger idag i, att till största möjliga mån, finnas tillgänglig för kunden samt att kunna 
föra resenären på så kort tid som möjligt till önskad destination.4  
När det gäller tåg så existerar det ett begrepp som kallas för ”strategin om kortast möjliga 
körtid”. Detta innebär att man för givna restriktioner exempelvis tidtabell, antal stopp, 
hastighetsbegränsningar på banan samt tågets drivkraft, kan bestämma den kortast möjliga 
körtiden för ett tåg att ta sig från en punkt till en annan. Denna strategi grundar sig vanligtvis 
först på full acceleration upp till den maxhastighet som, antingen ges av 
hastighetsbegränsningen, eller begränsas av maximal drivkraft. Strategin för kortast möjliga 
körtid går vidare ut på att den maximala hastigheten hålls fram till den punkt då tåget måste 
börja bromsa. Inbromsningen sker antingen för att sträckan tåget färdas på har olika 
hastighetsbegränsningar eller för att tåget börjar närma sig den station där man förväntas 
stanna. I planläggningen för kortast körtid beräknas lokföraren inte börja bromsa förrän vid 
absolut senast möjliga tillfälle, det vill säga inbromsning sker inte tidigare än vad som är 
nödvändigt för att tåget ska kunna stanna då det når stationen.5  
 

                                                 
2 http://www.om.sj.se/node/0,4452,518_1,FF.html , 2003-12-01 
3 www.railway-energy.org , Technologies, Energyefficient strategies, 2003-12-17 
4 Jan Forsberg, Verkställande Direktör, SJ AB, 2003 
5 www.railway-energy.org , Technologies, Energyefficient strategies, 2003-12-17 
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Figuren nedan illustrerar en hypotetisk bild av ett tåg som färdas mellan två stationer där 
sträckan omfattar flera olika hastighetsbegränsningar och där ovannämnda körstrategi 
tillämpas. 

 
 

Figur 1. En hypotetisk bild där körstrategin kortast möjliga körtid tillämpas.6 
 
Att köra mellan två stationer under kortast möjliga tid, så som har beskrivits ovan, är ett 
ytterst energikrävande sätt att driva ett tåg på.7 
 
Som tidigare nämnts och som ligger till grund för den körstrategi som precis har skildrats, är 
tiden en väldigt viktig parameter i dagens tågdrift. Tidtabellsplanering drivs i allt större 
utsträckning av kundorientering och kostnadseffektivitet. Man eftersträvar så hög trafikering 
som möjligt under den förutsättning att punktlighet kan upprätthållas.8  Det finns dock 
körstrategier som innebär att avsevärt stora andelar energi kan sparas och detta till priset av 
endast några få minimala tidstillägg. 
 
På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har man de senaste åren bedrivit ett 
forskningsprojekt gällande energisnål körning samt hur förarens beteende kan påverka tågets 
energiförbrukning. Ansvarig för utredningen har varit Piotr Lukaszewicz, Ph.D (Filosofie 
Doktor), på institutionen för järnvägsteknik.  Undersökningen, gällande inverkan av 
lokförarens beteende, har utförts för godståg. Dessa är i allmänhet både tyngre och kör 
långsammare än vanliga persontåg. Slutsatserna av Lukaszewiczs avhandling, ”Energy 
Consumption and Running Time for Trains,” är dock relevanta för båda typerna utav 
tågtrafik. 
 

2.1 Förarens beteende – en inverkan på tågets energikonsumtion 
I rapporten ”Energy Consumption and Running Time for Trains” framställs det, rent 
principiellt, tre olika sätt för ett tåg att bli hanterat på. Ett tåg kan accelereras, bromsas och fri 
rullas.  
 
Då simuleringar utförs, rörande energikonsumtion och gångtid (restid), antas ofta att tåget 
körs enligt minsta möjliga körtid. Detta skulle innebära full gas dvs. maximal acceleration 
följt av en hastighetshållning vid nominell hastighet, den hastighet som bestäms utav banans 

                                                 
6 www.railway-energy.org , Technologies Energyefficient strategies, 2003-12-17 
7 www.railway-energy.org , Technologies Energyefficient strategies, 2003-12-17 
8 Hans Linderson, Processledare, Banverket, 2003-09-24 
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ATC-anläggning9, samt full eller nominell inbromsning. Dessutom är det också, vid 
simuleringar, vanligt att anta att frirullning endast förekommer i nedförsbackar.  
(I nedförsbackar kompenseras tågets gångmotstånd av det negativa motståndet som 
uppkommer då banan sluttar nedåt.) Frirullning är ett sätt att återvinna läges- och 
rörelseenergi genom att låta tåget rulla fritt utan drivkraft. 
 
För att kunna få en korrekt uppfattning om hur förarens beteende kan påverka 
energikonsumtionen är det av största vikt att inkludera en förarmodell i simuleringarna. 
Åstadkommandet av detta kräver data som beskriver hur en vanlig genomsnittlig förare kör 
och hur dessa data avviker från minsta möjliga körtidsstrategin. I rapporten ”Energy 
Consumption and Running Time for Trains” har dessa förardata definierats och analyserats. 
När det gäller godståg så har man på KTH kommit fram till att de data som i medeltal 
beskriver den genomsnittliga föraren är av följande karaktär: 
 

- När det gäller acceleration och utnyttjandet av tågets drivkraft använder den 
genomsnittliga föraren, i medeltal, endast 60 % av den totala kapaciteten. 
Undersökningen visar också att utnyttjandet av drivkraften genomsnittligt ökar vid 
ökandet av total tågmassa. 

 
- Bromsning utförs antingen av föraren eller av ATC-systemet (Automatic Train 

Control). ATC-systemet tillämpar inbromsning vid maximal nivå då 
hastighetsbegränsningen överskridits med 10 km/h (2,8 m/s). Efter ett hundratal tester 
visar resultaten ett inbromsningsmedelvärde på 35 % av maximal inbromsning. Detta 
indikerar att förare, till skillnad från tidigare antaganden, i genomsnitt föredrar att 
bromsa försiktigt. 

 
- För att undersöka i hur stor utsträckning förarna använder sig av frirullning tillämpas i 

ovannämnda avhandling ett beräkningssätt som sätter det totala frirullningsavståndet i 
relation till det totala gångavståndet (körsträckan). Mätresultaten visar en 
frirullningsgrad där medelvärdet ligger på 25 %. Det vill säga den genomsnittliga 
föraren använder 25 % av den totala körsträckan till att frirulla. Detta relativt höga 
värde visar att frirullning används förhållandevis frekvent av förare i godstrafik. 
Mätningarna, gjorda av Piotr Lukaszewicz visar också att användandet av frirullning i 
den utsträckning, som beskrivs ovan, har en betydande inverkan på tågets totala 
energiförbrukning. 

 
Vidare undersökningar, som presenteras i rapporten ”Energy Consumption and Running Time 
for Trains,” är utförda med hjälp av simuleringar där ovannämnda data, gällande den 
genomsnittliga föraren, har tillämpats. Simuleringarna har tjänat som hjälpmedel för 
framtagandet av hur en förares beteende kan påverka tågets energiförbrukning samt den totala 
gångtiden. 

 
Som tidigare nämnts framgick det, efter ett antal mätningar och analyser, att frirullning i 
genomsnitt används vid tillfällen som motsvarar 25 % av den totala körsträckan.  
Frirullning kan bland annat tillämpas då föraren vill ”hålla hastighet,” det vill säga som ett 
hjälpmedel att hålla sig runt den nominellt tillåtna hastigheten, men kan även praktiseras som 
en del av inbromsningen före en hastighetsbegränsning eller ett stopp. Genom att välja ett 

                                                 
9 Automatioc Train Control (ATC) överför information till tåget om tillåten hastighet och kan rycka in och 
automatiskt bromsa tåget om hastigheten som hålls är för hög. 
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tillräckligt långt rullningsavstånd kan föraren helt undvika att använda bromsarna. Detta 
medför i sin tur en relativt stor reduktion av fordonets energikonsumtion. Fenomenet 
frirullning för dock med sig en minskad medelhastighet, jämfört med om tågets maxhastighet 
används hela vägen fram till bromsning. Detta i sin tur leder till en ökad gångtid. För att 
användandet av frirullningen ska ske så effektivt som möjligt och utan att påverka gångtiden 
mer än minimalt finns det, enligt Piotr Lukaszewiczs doktorsavhandling, två stycken 
parametrar föraren kan använda för att ”manipulera” medelhastigheten. Dessa parametrar 
kallas i den tekniska undersökningen för övre- och undre hastighetsgränsvärden. 
I Sverige så tillämpas ett automatiskt system för hastighetskontroll kallat ATC (se kapitel 
2.4). Detta system informerar föraren om den maximalt tillåtna hastigheten för tåget att färdas 
i, på en viss sträcka. Systemet är inte bara ett kontrollsystem utan även ett säkerhetssystem. 
Om tåget körs i högre hastighet än vad ATC:n tillåter går systemet automatiskt in och 
bromsar tåget. I praktiken finns en viss marginal inprogrammerad, ofta i storleksordningen 5 
– 10 km/h. Det svenska systemet för automatisk hastighetskontroll tillåter att man överstiger 
den största tillåtna hastigheten med 9 km/h, därefter går ATC in och bromsar tåget.10 De 
ovannämnda övre- och undre hastighetsgränsvärdena är värden som är högre respektive lägre 
än den nominella hastigheten, dock inom marginalen för ATC-systemets automatiska 
inbromsningsfunktion. Figur 2 nedan, visar hur frirullning kan vara ett verktyg för förarna att 
hålla hastigheten. Den genomsnittliga föraren har ofta överseende med en viss 
hastighetssänkning innan dess att han/hon åter accelererar. På samma sätt låter man ofta 
hastigheten överstiga den nominellt tillåtna fartgränsen. När tåget når den övre 
hastighetsgränsen släpper föraren på gasen och frirullar tåget tills dess att hastigheten sjunkit 
till den lägre gränsen, varpå föraren åter börjar accelerera.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 

Nominell hastighet vn (t)

v1(t)

Undre hast. gränsen = |vU | = v1(t) – vn(t)

v2(t)
 Övre hast. gränsen = vÖ = v2(t) – vn(t)

Hastighet, v

Tiden, t

vATC

 
Figur 2: Åskådliggör förhållandet mellan övre och undre gränsvärden 
(Tolkad av Anna Forsberg efter boken Energy Consumption an running time for trains, se 
referenslista) 
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10 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2001 



  
 
 
 
Effektivt tillämpande av frirullning innebär att lokföraren måste ha god kunskap om banans 
struktur samt veta hur han ska nyttja den till sin fördel. Ett exempel på detta är besparingen 
som kan göras då ett tåg befinner sig i uppförsbacke. Föraren låter tåget köra i en hastighet 
under den nominella (detta både för att skapa marginal inför accelerationen och för att spara 
energi) för att sedan, då tåget nått krönets topp, kunna släppa på drivkraften och låta fordonet, 
enbart med hjälp av tyngdkraftens inverkan, accelerera över största tillåtna hastighet (vn). Den 
tidsökning det innebär att köra långsammare i uppförsbacke återhämtas i nedförsbacken. 
Genom upprätthållen medelhastighet går det att spara energi utan att öka gångtiden nämnvärt.  
 
Piotr Lukaszewicz visar i sin studie att genom en kombination av ovan presenterade 
förarparametrar, dvs. en ökad grad av frirullning med idealiska värden på övre- och undre 
hastighetsgränsen, en minskad andel inbromsningar samt en drivkraft cirka 15 % lägre än den 
maximala, är det möjligt att reducera energiförbrukningen markant utan att påverka gångtiden 
mer än minimalt. Tågets körtid påverkas mindre av förarparametrarna än vad 
energiförbrukningen gör. Resultatet av studien ”Energy Consumption and Running Time for 
Trains” visar att ett godståg, ej utrustat med återmatande bromsar, har en besparingspotential i 
intervallet 10-15 % till priset av bara några få procents tidsökning (1-5 %).  
 
Inom området för persontrafik anses det, genom införandet av Eco-driving, finnas en 
besparingspotential mellan 5 och 15 procent11 vilket för fjärrtrafik motsvarar en 
resursbesparing, i medeltal, mellan 39-117 MWh/år-tåg. Detta motsvarar en årlig besparing 
omkring 16 800 - 50 300 kr/år och tåg. Samma besparingspotential för regionaltrafiken 
(gamla X12 och X14) ger en behållning på 41400 – 124000 kr. (Se bilaga 1.1 för beräkning.) 
Variansen beror på utgångsläget dvs. hur befintlig körning ser ut, vilken typ av tåg som körs, 
samt hur väl den enskilde föraren praktiserar nya kunskaper. 

2.2 Tidtabellskonstruktion 
Då ett tågs körtid ska fastställas, vid tidtabellskonstruktion, adderas ofta en viss tidsmarginal 
till den beräknade gångtiden. Detta för att det ska finnas möjlighet till återhämtning vid 
kortare förseningar. Denna tidsmarginal brukar, ur ett internationellt perspektiv, vanligtvis 
uppgå till storleksordningen 5-12 % av tågets totala gångtid.12 Tidsbufferten kan utnyttjas av 
lokföraren, i den mån tåget går på tid, till att bedriva Eco-driving så som det har beskrivits 
ovan. Håller man sig inom tidsmarginalerna behöver energisnål körning ej påverka 
punktligheten. I Piotr Lukaszewicz rapport ”Energy Consumption and Running Time for 
Trains” visade mätningar, som gjorts på godståg, att elasticiteten för den genomsnittliga 
energikonsumtionen är mycket större än tidselasticiteten, detta innebär att en smått ökad 
tidsmarginal kan leda till betydande reduktioner när det gäller energikonsumtion.  
 
I Sverige har man som standard ett så kallat förartillägg i storleksordningen 
3 %, detta i syfte att vidga lokförarens valmöjlighet att utöva ett lugnare körtempo. Utöver 
dessa tre procent tillkommer sedan ytterligare tidstillägg för exempelvis banarbete, tågmöten, 
resandebyte och dylikt.13 På Banverket upplevs det i dag finnas en konflikt när det gäller 
tidtabellskonstruktion och energifrågor. Utnyttjandet av statens spåranläggningar ska vara 

                                                 
11 Piotr Lukaszewicz, Ph.D, Järnvägsteknik, Institutionen för farkostteknik, KTH 
12 www.railway-energy.org , avsnitt technologies, Energy efficient driving strategies, 2003-09-29 
13 Järnvägssystem och spårfordon, del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsgruppen KTH, 
Stockholm 2001 
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effektivt, dvs. man eftersträvar så hög trafikering, så hög kapacitet, som möjligt under 
förutsättning för att punktlighet kan hållas.14 
 
Större delen av det svenska järnvägsnätet består idag fortfarande av enkelspår, ca 70 % av 
totalt 11743 spårkilometer trafikerad bana.15 Detta innebär att trafik i båda riktningarna ska gå 
på samma spår. Tågen måste, i sådana här situationer mötas på särskilda mötesstationer. 
Dessa brukar placeras på 4 – 15 kilometers avstånd från varandra. För att öka kapaciteten i 
enkelspårstrafik är det viktigt att mötesstationerna inte är placerade allt för långt ifrån 
varandra, detta för att får ett bra flyt i trafiken.16 I syfte att få en ökad kapacitet på 
enkelspåren, bedriver Banverket idag, i allt större utsträckning, något som kallas för kollon- 
eller konvojkörning. Detta innebär att man sänder iväg flera tåg i samma riktning utan att de 
behöver möta andra tåg. Färre möten leder till minskat antal inbromsningar samt en reducerad 
mängd accelerationer från stillastående. Teoretiskt sätt medför detta en lägre 
energiförbrukning. 17 

2.3 Verktyg för att bedriva Energisnål körning 
För att kunna bedriva energisnål körning, på ett sådant sätt som beskrivs i avsnitt 2.1, kan det 
vara lämpligt att lokföraren tillhandahålls verktyg i syfte att underlätta utövandet. Exempel på 
redskap som främjar Eco-driving beskrivs i följande kapitel.  

2.3.1 Elmätare 
I många år har man inom SJ talat om att effektivisera sin energiförbrukning men då 
kunskapen inom företaget, gällande den faktiska elkonsumtionen, varit bristfällig har detta 
bidragit till svårigheter att urskilja påföljderna av planlagda effektiviseringsåtgärder. För att 
belysa problematiken kan en jämförelse med dieseldrivna tåg göras. 
Vid dieseldrift förvaras drivmedlet ombord på tåget, vilket medför att energikonsumtionen för 
varje enskilt fordon lätt kan härledas. Detta kan ställas i kontrast till elektriskt drivna tåg där 
energikonsumtionen vanligtvis bara mäts vid omformarstationerna. Denna mätning medför ej 
exakta uppgifter för det enskilda fordonet då det kan befinna sig flera tåg inom samma 
matningsområde. Som en konsekvens utav detta baseras ofta tågoperatörens elräkning på 
teoretisk konsumtion dvs. värden framtagna antingen från tågdata eller från simuleringar av 
tågdrift.18 
 
För SJ såg situationen ut på följande sätt i början av 90-talet. På sträckan Stockholm-
Göteborg tog Banverket betalt utav SJ för 10 000 kW, detta oavsett vad för tåg som kördes. 
Då man visste att det, vid den tidpunkten, relativt nya snabbtåget X2000 var tämligen 
energisnålt ville man gärna göra mätningar för att kolla upp dess faktiska energiförbrukning. 
Under vinterhalvåret 93/94 genomfördes undersökningar/mätningar på 5 olika resor, mellan 
Stockholm och Göteborg, med fem olika förare vid spakarna. En utav dessa resor kördes utav 
dåvarande lokförare Per Furukrona, idag ansvarig för drift- och handhavandefrågor på 
Division Fordon i Stockholm. 
 

                                                 
14 Hans Linderson, Processledare, Banverket, 2003-09-24 
15 http://www.banverket.se/templates/StandardMtH____6189.asp ,2003-10-17 
16 Järnvägssystem och spårfordon, Del 1: Järnvägssystem, Kapacitet på enkelspår, Evert Andersson, Mats Berg, 
Järnvägsteknik, Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
17 Hans Linderson, Processledare, Banverket, 2003-09-24 
18 www.railway-energy.org, Technologies, Energy meters, 2003-11-26 
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Omständigheterna var sådana, då mätningarna i vilka P. Furukrona deltog, att elkonsumtionen 
kunde förväntas vara större än normalt. Detta på grund av hårda väderförhållanden samt ett 
underlag på banan där det förelåg risk för slirningar. På sträckan Stockholm-Göteborg, med 
ovannämnda X2000, förekom det tre stycken planerade stopp, Furukrona var även, vid det 
aktuella mättillfället, tvungen att göra ett fjärde, oplanerat, stopp vid ett signalsystem. Totalt 
förbrukades under denna resa cirka 5500 kW dvs. nästan hälften utav den förbrukning som SJ, 
vid aktuell tidpunkt, debiterades av Banverket. Inkluderat i denna summa uppmättes också en 
återmatning på totalt 1000 kW. (Vid det extra stoppet uppmättes en återmatning på 180 kW.) 
Den totala nettoförbrukning, på sträckan Stockholm-Göteborg en hård vinterdag, uppgick 
följaktligen till 4500 kW. 
 
Mätningar på X2000 gjordes även under sommarhalvåret. Den förare som under dessa 
mätningar förbrukade minst energi blev, vid mättillfället, ombedd att driva tåget så energisnålt 
som möjligt vilket resulterade i ett fullt utnyttjande av el-bromsen och återmatandet av energi 
samt en total nettoförbrukning på 3500 kW. Samma år mättes likaså elkonsumtionen på ett 
vanligt Rc-6 lok, utan tillgång till återmatande el-bromsar. Detta tåg gjorde 5 uppehåll på 
sträckan Stockholm-Göteborg och förbrukade under resan totalt 7600 kW.19  
 
De värden som exemplifierats ovan, samt ytterligare kompletterande mätningar, ligger 
tillgrund för de schablonvärden som SJ debiteras efter idag. Att bedriva debitering efter 
schabloner medför dock vissa nackdelar. Konsumtionsdata hämtat från ett projekt (TEMA) 
vid tyska DB AG (Deutche Bahn AG) visar exempelvis att energikonsumtionen på en given 
bana kan skilja sig enda upp till 20 % från en dag till en annan. Detta på grund av faktorer 
som väder- och banförhållanden, aktuell trafiksituation samt olika förares sätt att köra. En 
annan nackdel med debitering baserad efter schabloner är att det inte lämnar utrymme för 
operatörerna att ha några ekonomiska incitament till, sparandet av energi.20 
 
Ett sätt att få bättre kännedom, om varje enskilt fordons elkonsumtion under olika 
förhållanden, vore att i varje drivenhet installera elmätare. Detta skulle på ett bättre sätt främja 
mer exakta mätningar av verklig energiförbrukning, dessutom skulle en direkt mätning av 
varje fordons energikonsumtion bidra till en bättre uppskattning av enskild åtgärds 
energibesparing. Elmätare i tågen kan även ge varje tågoperatör möjligheten att själva påverka 
sitt elpris genom att köra energisnålt.21 
 
Inom SJ har man i flera år talat om att installera elmätare i varje lok. Det har dock 
förekommit, och förekommer fortfarande, en del komplikationer som har förhalat 
implementeringsprocessen. Ett problem i sammanhanget är den trafik som sker över Sveriges 
gränser exempelvis till Norge eller Danmark. En mätare registrerar förbrukningen oavsett var 
tåget befinner sig någonstans. Detta medför att när svenska tåg trafikerar utländsk bana 
registrerar mätaren även denna förbrukning. Omvänt så kommer förbrukningen inte att kunna 
mätas på utländska fordon som trafikerar Sverige. Idag pågår dock ett nordiskt samarbete, 
NES, (Nordic Electric Power Co-operation) mellan svenska Banverket och dess 
motsvarigheter i Norge, Finland och Danmark. Man försöker arbeta fram ett 
avräkningssystem, dvs. programvaran för att samla in och hantera mätdata, gemensamt för 
hela Norden. I dagsläget finns det redan krav på att alla nya fordon som införskaffas ska vara 
försedda med mätutrustning. Detta är relativt lätt att ordna utan att kostnaderna för den sakens 

                                                 
19 Per Furukrona, Ansvarig för drift-och handhavandefrågor, Division Fordon, SJ AB, 2003-10-06 
20 www.railway-energy.org, Projects, Energy meters, 2003-11-26 
21 www.railway-energy.org, Technologies, Energy meters, 2003-11-26 
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skull riskerar att dra iväg. Mer problematiskt kan det bli då installation ska ske i befintliga 
fordon. Detta då en del äldre tåg kan komma att behöva transformatorbyten om mätare ska 
installeras. För tågoperatören blir det en nödvändighet att, i varje enskilt fall, göra en 
avvägning om det är lönsammast att bygga om fordonet för att montera in mätutrustning eller 
att, under en begränsad kvarvarande livslängd, betala en högre kostnad för 
energiförbrukningen.22 
 
Syftet med det nordiska samarbetet NES är att ta fram allmänna krav för mätutrustningen, 
med avseende på noggrannhet, gränsöverskridning, avläsning etc. I dagsläget, år 2003, uppgår 
kravet på total noggrannhet för mätutrustningen till 2 %, detta enligt dansk skattelagstiftning. 
I den nordiska kravspecifikationen har man dock tagit fram ett undantag för befintliga fordon 
där en noggrannhet på 5 % kan accepteras om detta medför att existerande transformatorer 
kan fortsätta användas. Elmätaren måste besitta förmågan att registrera mätvärden för 
elkonsumtion varje timme, samt var 15:e och var 5:e minut. Dessutom krävs det av mätarna 
att de ska kunna registrera den återmatade elen så att detta kan tillgodogöras tågoperatören. 
Mätutrustningen ska även, enligt utformad kravspecifikation, vara försedd med ett system för 
fjärravläsning, detta för att kunna klara hanteringen av mätvärdena. (Då elmätare har utrustats 
på majoriteten av tåg kommer antalet mätutrustningar att vara för stort för att hanteras 
manuellt.) Syftet är att tågets ”loggbok”, med uppmätta värden för en viss tidsperiod, 
tillsammans med debiteringsdata ska kunna avläsas och överföras till en central anläggning 
via det mobila telefonnätet GSM/GSM-R. (GSM-R är ett kommunikationssystem, speciellt 
utformat för järnväg, baserat på GSM teknologi. ) Den centrala 
anläggningen/kontrollstationen ska ha möjlighet att direkt kunna avläsa/kommunicera med 
den lokala elmätaren. 23  Kommunikationssystemet ska även kunna kombineras och användas 
tillsammans med andra applikationer, exempelvis i syfte att uppdatera information till 
eventuella köroptimeringsprogram, se avsnitt 2.3.2. 
 
Som nämnts ovan kan det uppstå problem med elmätningen ombord på tågen, vid 
gränspassage mellan länder. Detta, dels om situationen är sådan att krafttillförseln är av annan 
frekvens i det angränsande landet, men även om samma elektriska system nyttjas uppstår det 
svårigheter. Det sistnämnda uppkommer på grund av att mätaren fortsätter registrera 
energikonsumtion trots att tåget har passerat riksgränsen. Enligt den nordiska 
kravspecifikationen kommer tågen, i de fall där det är nödvändigt, att behöva en mätare som 
kan mäta båda typerna av elektriskt system alternativt utrustas med två olika mätare, ett för 
varje system. För det fallet gränspassage görs och samma elförsörjning gäller, måste 
mätutrustningen automatiskt registrera att tåget har passerat nationell gränslinje samt upplysa 
mätaren om att sluta mäta eller låta utländska mätdata registreras i annat register. För detta 
ändamål föreslår NES att GPS-teknik ska inkluderas i mätutrustningen. Med hjälp av GPS 
(Global Positioning System), som är ett satellitsystem, erhålls möjligheter att hålla reda på var 
varje enskilt tåg befinner sig någonstans.24   
 
Som situationen ser ut idag kommer det att ligga på banförvaltarens lott, för Sveriges del 
innebär det Banverket, att införskaffa själva mätutrustningen. Banverket kommer, därefter, 
kunna ta ut kostnaden för energiförbrukningen på en elräkning, precis som ett vanligt 
energibolag gör. Det blir dock varje enskild fordonsägares skyldighet att stå för 
                                                 
22 Lars Johansson, Juridik och Upphandling, Banverket, 2003-06-05 
23 Energy Settlement Meter-based settlement, Rapport R05,  
Nordic Electric Power Co-operation (NES), 2003-06-23 
24 Energy Settlement Meter-based settlement, Rapport R05,  
Nordic Electric Power Co-operation (NES), 2003-06-23 
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installationskostnaderna som i juni 2003 uppskattades ligga mellan 10 000 och 15000 kronor 
per drivenhet (detta för de tåg som ej behöver transformatorbyte).25 

2.3.2 Informationssystem/Optimeringssystem 
När ett tåg utsätts för kraftiga accelerationer och inbromsningar går en stor del av den energi 
som matas in i ett tåget förlorad, i form av förluster i loket.26 Att utrusta tågen med redskap, i 
syfte att främja ett mer planerat körsätt, är en bidragande faktor till möjliggörandet att utöva  
Eco-driving. I dag så finns informationssystem utformade vars ändamål är att ge 
fordonsföraren upplysning om optimal körstrategi; exempelvis hur hastighetsprofilen ser ut, 
om accelerationen är fördelaktig samt när tåget ska börja frirullas. Systemet utför 
kalkyleringar, som kontinuerligt uppdateras baserade på tågets position (data kan erhållas från 
GPS), ban- och tidtabellsdata samt algoritmer för beräkning av körrekommendationer.27  
 
CATO, Computer-Aided Train Operation, är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs 
av Transrail tillsammans med Tekniska högskolan i Dalarna och Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm (till största delen finansierat av Banverket). Systemet håller på att tas 
fram i syfte att, som nämns ovan, ge förarna information så att de, under aktuell 
trafiksituation, kan köra tågen så optimalt som möjligt. CATO är tänkt att fungera som ett 
optimerande trafikledningsverktyg, ovanpå de nya signalsystem, ERTMS/ETCS (behandlas i 
kapitel 2.4), som på europeisk nivå håller på att utvecklas. Tanken med Computer-Aided 
Train Operation är att, det från tågen, överförs aktuella fordonsuppgifter (tågvikter, prestanda, 
positioner, hastighet etc.) till trafikledningscentralen. På trafikledningscentralen utnyttjas 
sedan en central dator, där man med hjälp av simuleringsteknik kan bestämma tågets rörelser, 
energiuttag mm. i ett framtidsperspektiv på 1-2 timmar. Detta bidrar till möjligheten att i varje 
ögonblick ge tågen körorder som i sin tur medför, både de bästa momentana 
driftsförhållandena men även bättre driftförhållanden för det specifika tidsintervall som 
studeras. Då beräkningar, gällande tågets körprofil har gjorts, sänds informationen tillbaka till 
tågen via någon typ av radiolänk, exempelvis GSM-R. 
 
En annan grundläggande idé med systemet CATO är att programmet ska kunna användas för 
ökat utnyttjande av de tidsmarginaler som finns inbyggda i tidtabellerna, så kallade tidsslack. 
Genom ökad användning av dessa marginaler ges, teoretiskt sätt, möjligheter till mer optimal 
tågföring (ur energiförbrukningssynpunkt). CATO besitter potentialen att beräkna när det 
exempelvis finns tillfällen för frirullning samt hur den återmatande bromsen ska kunna 
användas i så stor utsträckning som möjligt etc. Resultatet blir information till lokföraren, om 
hur han/hon på effektivaste sätt kan tillämpa energisnål körning utan att äventyra tågets 
punktlighet. 
 
Förutom lägre energiförbrukning visar Transrails forskningsprojekt att CATO även medför 
fördelar så som; effektivare tågföring, minskade trafikstörningar, ökad bankapacitet, vilket i 
sin tur bidrar till bättre kapacitetsutnyttjande av linjen samt reducerat behov av 
infrastrukturinvesteringar etc. Dessutom så kan lägre underhållskostnader på både fordon och 
bana uppnås. Detta då ökad användning av el-bromsen reducerar mekanisk bromsenergi vilket 
i sin tur bidrar till minskat bromsslitage. 28 

                                                 
25 Ingemar Boström, Finanschef, SJ AB, mail skickat till Jan Kyrk, Produktchef IR, 2003-06-03  
26 www.railway-energy.org, Technologies, Energy efficient driving strategies, 2003-11-26 
27 www.railway-energy.org, Technologies, Driving advice systems in main line operaton, 2003-11-26 
28 CATO Datorstödd körning av tåg. Förstudie med systembeskrivning samt analys av förbättringspotentialer, 
Lagos/Leander/Hellström, Transrail Sweden AB, 1999-12-30, Rapport BFV1R4 
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Den utrustning som i huvudsak omfattar optimeringssystemet CATO, består dels av en 
ombordenhet, CATO-Train, och dels av en trafikledningsenhet för beräkningar av optimal 
körprofil (CATO-TCC). Som nämnts ovan är syftet med systemet att det ska finnas en 
datakommunikation mellan tåg och trafikledningen i kombination med system för centrala 
beräkningar. CATO består dock i sin struktur av flera moduler/nivåer. Varje modul uppfyller, 
var och en för sig, en funktionalitet vilket medför att systemet kan implementeras och 
kompletteras allteftersom nivåerna utvecklats. Tågoperatören kan exempelvis till en början 
nöja sig med införandet av ett lite mindre komplext informationssystem. Denna modul består 
enbart av CATO-Train, vilket medför en något begränsad funktionalitet men möjliggör dock 
lokala köroptimeringar, baserade på bandata från exempelvis CD eller dylikt. Denna 
utrustning kan sedan kompletteras med CATO-TCC för åstadkommandet av ett mer 
dynamiskt hjälpmedel med både trafikabla och energimässiga 
optimeringsmöjligheter. 
 
CATO är för närvarande inte ett existerande system färdigt för implementering. Den största 
tekniska problematiken är dock redan utredd vilket medför att i mån av ökade finansiella 
medel så skulle systemet, till viss del (som en första modul), kunna finnas att tillgå redan 
under år 2004. Trainsrail har i dagsläget gått ut med förslag till Banverket om ett forsknings- 
och utvecklings (FoU) projekt i syfte att ta fram en prototyp för CATO-systemet. 
Ur ett investeringsändamål kan nivå 1, dvs. modulen som enbart omfattar CATO-Train, 
implementeras även om Banverket skulle dröja med sitt beslut gällande FoU-projektet. 
Fördelat på 100 lok skulle denna investering då utgöra en kostnad på 40 000 kr/lok. För 
satsningar på det kompletta CATO-systemet, dvs. CATO-Train och CATO-TCC, krävs även 
ett deltagande från Banverkets sida. Detta då optimeringssystemet bland annat inkluderar 
trafikabla optimeringar såsom trafikplanering, trafikledning etc. Investeringskostnaden för 
hela CATO-systemet, vid installation på 100 lok, beräknas ligga omkring 190 000 kr/lok (se 
beräkningar bilaga 1.10). Priserna inkluderar dock bara den delen av systemet som utgör 
programvaran och inkluderar ej kommunikationsteknik i form av GSM-R och GPS. 29 En 
annan stor kostnad som också uppkommer vid införandet av optimeringssystem är 
digitaliseringen av bandata, denna utgift är inte heller medtagen i dessa beräkningar. 30 
 
Ett informationssystem som finns på marknaden idag, men som ännu inte har haft någon 
större genomslagskraft, är Metromisern framtagen av Siemens Transportation Systems. 
Metromiser är ett system, precis som CATO, utformat i syfte att hjälpa förare och 
tidtabellsläggare optimera tågens energikonsumtion. Systemet består i huvudsak av två 
komponenter; en anläggning för tidtabellsoptimering, TTO, (ej ombord på tåget) samt en 
ombordutrustning. Tidtabellsoptimeringen baseras på ett program ämnat att kontrollera 
tidtabellernas energieffektivitet. Genom att använda data så som; acceleration, tågets 
rullningsbeteende, topologi, passagerarflöde etc. kan en ny energioptimerad tidtabell, inom 
ramarna för det existerande körschemat, ritas upp. Ombordutrustningen lagrar sedan dessa 
data och konverterar dem till körrekommendationer i syfte att göra föraren uppmärksam på 
när det är lämpligt att frirulla, accelerera eller bromsa.31  
 

                                                 
29 Mario Lagos, Transrail Sweden AB, 2003-11-18 
30 www.railway-energy.org , Technologies, Driving advice systems in mainline operation, 2003-12-17 
31 www.railway-energy.org , Technologies, Driving advice systems in suburban operation, 2003-11-17 
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Fördelar med införandet av datasystem såsom CATO eller Metromiser, är förutom främjandet 
av energisnål körning, bland annat ökad bankapacitet och punktlighet. Detta då ett 
informationssystem har förmågan att hjälpa föraren att hålla sig inom sitt givna tidsintervall. 
För att kunna gagna sig av ovannämnda förmåner är det viktigt att det hela tiden finns 
uppdaterad digital bandata att tillgå, bland annat innehållandes exakta positioner för stopp, 
kurvor och kurvradier, lutningar, knutpunkter etc. Avstannar uppdaterandet av information 
dvs. skulle statisk ban- och tidtabellsdata användas, blir följden att informationssystemet 
istället kan bidra till förseningar. (Systemet saknar då kunskapen om eventuella förändringar 
på banan ex. banarbeten som bidrar till sänkta hastigheter etc.) Rörlig/dynamisk uppdatering 
kan ske kontinuerligt via det mobila GSM nätet.32 
 
Som ett benchmark inom branschen för informationssystem på tåg, kan tyska järnvägsbolaget 
DB AG nämnas. De har i samarbete med universitetet i Hannover utvecklat ett 
informationssystem för tåg, ett så kallat ESF (Energiesparende Fahrweise). Detta system är 
utformat i syfte att (baserat på tågdata, tidtabell, position etc.) ge föraren upplysningar om när 
det är lämpligt att frirulla. Systemet har genomgått olika pilotprojekt vilket har resulterat i 
tester och beräkningar som visar på en besparingspotential/fordon i områdena 5 % och uppåt. 
(Tyska ICE har varit föremål för dessa tester.) För att uppnå önskad precision vid 
användandet av ESF krävs även införandet av ett elektroniskt tidtabellssystem. Tyskarna har, i 
delar av sitt nätverk, framgångsrikt implementerat ett system benämnt EBuLa (Elektronisher 
Buchfahrplan und La). Ett införande av ESF i samtliga ICE fordon (körandes på linjer där 
EBuLa existerar) är idag en pågående utvecklingsprocess inom DB AG. Som diskuterats 
ovan, i samband med CATO och Metromiser, är tillförseln av exakta data, rörande 
infrastrukturen, en förutsättning för ett framgångsrikt användande av systemen. Digitalisering 
av dessa data kan för stora nätverk ibland innebära problem (ofta förknippat med stora 
kostnader). DB AG har i implementeringsfasen valt att, i ett första skede, koncentrera sig på 
delar av järnvägssystemet.33 
 
En stor nackdel med den informationsteknik som finns tillgänglig idag (ex. Metromiser, ESF) 
är känsligheten för befintlig försening i transportnätet, samt oplanerade stopp. Enligt UIC 
erhålls en sänkt verkningsgrad av systemen om tågens punktlighet i nätverket är låg. 
Dessutom medför oplanerade stopp, så som inträffandet av plötsliga stoppsignaler, att 
informationssystemen ej kan verka ändamålsenligt, vilket i sin tur t.o.m. kan leda till ökad 
försening. Detta fenomen är inte beroende av uppdaterad bandata, utan skulle kräva en ständig 
förbindelse mellan tåg och kontrollcentral för att elimineras (CATO).34  
 
Sammanfattningsvis kan sägas när det gäller optimeringssystem; det bästa sättet att uppnå 
minskade tågkonflikter, ökat trafikflöde samt minskad energiförbrukning, är genom utvecklad 
ledningsteknik på trafikkontrollnivå. Om kontrollcentralen känner till varje tågs exakta 
position inom ett bestämt område kan tågkonflikter, som annars ofta leder till oplanerade 
stopp, förutses i ett tidigt skede. Redskapen som krävs för ett system, med syfte att optimera 
trafikflödet, är bland annat GPS-utrustning i alla tåg. Dessutom krävs det någon typ av 
kommunikationskanal, exempelvis GSM-R, detta dels för att tåget ska kunna överföra sin 
position till kontrollcentralen men även för att kontrollcentralen, i sin tur, ska ha möjlighet att 
transferera körrekommendationer till tåget.35   

                                                 
32 www.railway-energy.org , Technologies, Driving advice systems in main line operation, 2003-11-26 
33  www.railway-energy.org , Technologies, Driving advice systems in main line operation, 2003-11-26 
34 www.railway-energy.org , Technologies, Driving advice systems in main line operation, 2003-11-26, 
35 www.railway-energy.org , Technologies, Driving advice systems in main line operation, 2003-11-26, 
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Nyckelfaktorn för implementering av avancerad datateknik är ofta standardisering. Detta kan 
exempelvis leda till gemensam internationell utveckling vilket i sin tur reducerar höga 
investeringskostnader. Standardiseringar är speciellt förmånliga när det gäller 
informationssystem som är tänkta att så småningom modifieras dvs. tillåta vidare 
uppgradering, exempelvis integreras med rekommendationer från en kontrollcentral etc. Ett 
annat exempel är standardisering av kommunikationsteknik (GSM/GSM-R). Här föreligger 
det finnas en stor standardiseringspotential då GSM/GSM-R kan appliceras på många olika 
områden. Då man en gång väl har etablerat en radioförbindelse ska denna kunna användas vid 
såväl avläsning av elmätare, signal- och säkerhetsteknik som vid förarinformation i tågen 
etc.36 
 
Energieffektivitet kan, som nämnts ovan, uppnås dels genom optimering av förarens 
körstrategier och dels genom förbättrat trafikflöde. Det finns dock ännu ett omtalat sätt att 
bedriva Eco-drivning på och det är att tillämpa samma princip som idag förekommer vid 
flygtrafik dvs. tågdrift via automatik (ATO, Automatic Train Operation). Enligt Piotr 
Lukaszewicz, forskare och Ph.D i järnvägsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan är detta 
den riktning utvecklingen bör ta för att man inom järnvägsindustrin ska kunna uppnå största 
möjliga energieffektivisering. Det finns olika nivåer av automatiserad tågkontroll. Dels finns 
det halvautomatisering (liknar autopiloten på flygplan) dvs. lokföraren finns med i bilden fast 
med reducerade uppgifter, nödsituationer etc. men det finns även helautomatisering där ingen 
förare finns att tillgå, allt sker via automatik. Genom en automatisering kan ökade möjligheter 
ges för bland annat optimerad frirullning, hastighetshållning samt ett förbättrat trafikflöde. I 
tunnelbanesystem där det förekommer frekventa stopp och tät trafik kan tidtabellerna (genom 
ATO-system) designas på ett sådant sätt att acceleration från ett tåg kan synkroniseras med 
inbromsningen av ett annat, detta för att få fullt utnyttjande av återmatande bromsenergi. I 
Paris har automatiserad tunnelbana redan implementerats på en linje, Metro line 14. 
Införandet av ATO-system inom fjärrtågstrafiken är dock en energieffektiviseringsåtgärd på 
mycket lång sikt, detta då en hel del forskning och utveckling fortfarande finns kvar att 
bedriva inom området. 37 Optimeringssystemet CATO, som tidigare har beskrivits, besitter 
även kapaciteten att kompletteras med en modul för automatisk tågdrift.38 

2.3.3 Utbildning av personal 
När man talar om energieffektivisering och införandet av energieffektiviseringsåtgärder är det 
viktigt att veta att utan lokförarens samarbete medför, även de mest lovande åtgärderna, dålig 
verkningsgrad. Eco-driving är en energibesparande åtgärd som syftar till ett förändrat, mer 
energisnålt körsätt där man med hjälp av olika tekniska lösningar etc. kan påverka hur mycket 
elektricitet som går åt vid drift. Detta har en stor anknytning till lokföraren som är en 
nyckelperson i sammanhanget. Praktiserar inte föraren Eco-driving så spelar det ingen roll hur 
mycket satsningar man gör på funktionell utrustning. För att undvika att motarbetas av sin 
personal, vid införandet av nya effektiviseringsåtgärder, är det av största vikt att bedriva 
informationsspridning bland de anställda. Olika typer av internutbildning och 
utvecklingsprogram har ofta, enligt undersökningar av internationella järnvägsförbundet 
(UIC), en positiv effekt på motivationen hos de anställda. Detta genom att visa att deras 
beteende är av stor betydelse för, att med god prestation, uppnå de miljömässiga målen.39 

                                                 
36 www.railway-energy.org , Technologies, optimisation of train operation by control center, 2003-10-23 
37 www.railway-energy.org , Technologies, ATO-system, 2003-10-23 
38 Mario Lagos, Transrail Sweden AB, 2003-11-18 
39 www.railway-energy.org , Technologies, Training programs to raise awereness of personnel, 2003-09-29 
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Kostnaden för varje lokförare vid utbildningstillfället approximeras uppgå till 250 kr/timme. I 
de fall en extra förare behöver tas in på övertid, uppkommer en merkostnad för varje timme 
på 242 kr. Bedrivs själva undervisningen av en administrativ tjänsteman/tjänstekvinna har 
denna en månadslön omkring 27 000 kr. Inklusive sociala avgifter samt semesterersättning 
kostar föreläsaren, SJ AB, cirka 289 kr/timme.40 
 
Total kostnad för varje lokförare beräknas efter följande antaganden: 
 

 Fyra timmars utbildning/förare (2 timmar teori + 2 timmar enskild övningskörning)41 
 Övertidskostnaden antas endast uppträda då föraren befinner sig i föreläsningssalen, 

(denna tilläggskostnad uppkommer enbart vid dålig planering). 
 Två timmars övningskörning antas ske i samband med att tåget är i produktion. 
 Undervisningen vid övningskörning förmodas hållas av en annan lokförare. 
 Undervisningen i föreläsningssal hålls av administrativ tjänsteman. 
 Teoriundervisningen antas kunna bedrivas för 20 förare i taget. 

 
Total kostnad/lokförare förväntas, enligt ovan gjorda approximationer, kunna variera mellan 
1500 och 2000 kr. I det fall planeringen av utbildningen sker i god tid behöver ofta inga extra 
förare tas in på övertid vilket resulterar i den lägre kostnaden (för beräkningar se bilaga 3 
samt bilaga 1.2). 
 
Andra sätt att ”locka” anställda till deltagande, förutom utbildning, är införandet av 
belöningssystem till den person som deltar med störst engagemang. Detta skulle enligt UIC 
vara ett sätt att få lokförare intresserade av energisnål körning. Det finns olika sätt varpå man 
kan skapa stimulans, monetära såväl som ickemonetära metoder. Exempel på ekonomiska 
incitament skulle kunna vara att någon form av provisionssystem dvs. tågoperatören ger en 
viss andel av kostandsbesparingen till lokföraren. En icke finansiell morot kan te sig i form av 
en utmärkelse. Den lokförare som varje månad förbrukar minst energi blir utnämnd till 
månadens förare eller dylikt. Uppmuntrande åtgärder som dessa har kapaciteten att medföra 
ett mera aktivt samarbete förare - tågoperatör emellan.42 

2.4 ATC – systemet 
En betydande anledning till att tåg förbrukar väldigt lite energi jämfört med övriga fordon är 
på grund av järnvägens låga rullmotstånd.43 Det uppstår helt enkelt väldigt lite friktion mellan 
tågets hjul och rälsen vilket gör det möjligt för järnvägstrafik att frakta stora laster med 
relativt låg kraft. På grund av det låga rullmotståndet kräver ett tåg ofta väldigt långa 
stoppsträckor, ibland krävs det flera kilometer. Detta innebär att föraren måste få information 
längs vägen för att vara säker på att banan är fri inom området för inbromsningen. Om det 
finns hinder på färdbanan måste lokföraren i god tid kunna göras uppmärksam på detta. Ett 
system som har utformats i detta syfte är det så kallade ATC-systemet. ATC står för 
Automatic Train Control och är ett signalsystem, då det hela tiden ger föraren information om 
hastighetsförändringar, men fungerar även som ett säkerhetssystem och går in och bromsar 
tåget i händelse av att lokföraren inte följer signalerna. Själva systemet består av en dator 
ombord på loket som tar upp signaler från baliser (plattor) som ligger mellan spåren längs 

                                                 
40 Lars Ingerlund, Personalekonomi, SJ AB, 2003-11-13 
41 Förarutvecklingen i Sverige AB, 2003-11-13 
42 www.railway-energy.org , Technologies, Training programs to raise awereness of personnel, 2003-09-29 
43 http://user.it.uu.se/~joha7211/text.html , ATC-Automatic Train Control, 2003-09-25 
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banan. Baliserna sänder information till loket så att föraren kan se hur fort han får köra på den 
delen av banan där han befinner sig samt vilken hastighet som är tillåten på nästa avsnitt av 
banan. Dessutom ger baliserna information till tåget om situationen är sådan att ett stopp 
måste ske vid nästa huvudsignal.44 
 
I dag bedrivs det ett intensivt europeiskt arbete när det gäller att förstärka det europeiska 
järnvägssystemet och införa ny avancerad teknik för ökade effektiviseringsvinster. 
Signaltekniken är ett av de områden där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Projektet som 
drivs i ett samarbete mellan EU, UIC (Internationella järnvägsförbundet), järnvägsföretagen 
och industrin går under förkortningen ERTMS (European Railway Transport Management 
System). Det största delprojektet inom detta arbete är European Train Control System, ETCS, 
där ATC, med punktvis information och optiska signaler, har utvecklats som en första fas.45  
 
Inom området för ERTMS och ETCS finns det en kapacitet att, istället för optiska signaler, 
skicka radiobaserad information. Detta är en kapacitet som man, fram till idag, inte har 
utnyttjat i Sverige. Utvecklingsprojektet, som bygger på radiosignaler, går under namnet 
Radio Level 2. Med hjälp av denna nya teknik kan det bli möjligt att ge lokföraren 
kontinuerlig information istället för momentan. Förutom besked om banans 
hastighetsbegränsning, samt tågets faktiska hastighet, skulle föraren även kunna få upplysning 
om rekommenderad hastighet. Information om rekommenderad hastighet är en parameter 
beroende på många variabler exempelvis banans profil, mötande tåg etc.46  
 
Signal- och säkerhetssystemet som beskrivits ovan är inte i sig utformat att fungera som ett 
optimeringssystem för energiförbrukning, däremot så skulle en utveckling av ATC-systemet, 
till det som idag kallas för Radio Level 2, ge som bieffekt en mera planerad körning. Om 
föraren får kontinuerlig information och upplysning om rekommenderad hastighet kan detta i 
sin tur leda till undvikandet av onödiga inbromsningar och accelerationer. På Banverket har 
man ännu inte tagit ställning till hur man ska dra nytta av denna nya utveckling, då 
införskaffandet av tekniken innebär stora investeringar och ombyggnadskostnader. 
Pilotprojekt har dock bedrivits med goda resultat, på sträckan Linköping-Västerås, och det 
finns planer på en första implementering av systemet på Botniabanan omkring år 2008. 47 
 

3 Uppvärmning av stationära vagnar 
För att viktiga komponenter i ett tåg, exempelvis batteriuppladdning, värmeutrustning etc. inte 
ska frysa sönder under vinterhalvåret, kopplas tåget, vid stillastående, upp mot stationär 
tågvärme. Efter att fordonen har rullats in på uppställningsplatsen ansluts kablar till vagnarna 
som förser tågen med ström från tågvärmeledningen (16 ⅔ Hz). I varje vagn finns det sedan 
ett reglage som, manuellt, ställs in i läget bangårdsdrift. Detta läge innebär att ventilation och 
belysning slås av samt att värmen i vagnen sänks till 12 ○ C.48 Som nämnts ovan hanteras 
belysningsomkopplaren/reglaget manuellt vilket innebär att det ligger inom tågpersonalens 
uppgift att justera denna från driftläge till bangårdsläge då vagnarna ställs upp för ”vila”. Då 
underbemanning har varit ett problem, inom SJ, de senaste åren har det i vissa fall hänt att 
                                                 
44 http://user.it.uu.se/~joha7211/text.html , ATC-Automatic Train Control, 2003-09-25 
45 Järnvägssystem och spårfordon del 1: järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2001 
46 Sven-Håkan Nilsson, gruppchef CBTA, Banverket, 2003-10-06 
47 Sven-Håkan Nilsson, gruppchef CBTA, Banverket, 2003-10-06 
48 Energibesparande med PLC-styrning av stationär tågvärme vid uppställda personvagnar, Örjan Rosell, Nils 
Jansson, TrainTech Engineering Sweden AB, 2003-09-22 
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tågen, vid stillastående har fått stå kvar i driftläge, dvs. fullt uppvärmda med belysningen och 
ventilationen på. Detta resulterar i att en onödigt stor energimängd tas ut under 
uppställningstiden.49 
 
I februari 1998 startade en undersökning, i Hagalund, där syftet var att kartlägga 
elanvändningen hos personvagnar uppställda utomhus. För projektets utförande anlitades 
konsultfirman PUAB. Avsikten var att undersöka hur mycket mer energi personvagnar som 
står utomhus kräver jämfört med om vagnarna skulle parkeras i vagnhallarna.  
På bangårdsuppställda vagnar, genomfördes även en temperaturmätning. Detta för att 
undersöka energibesparingen vid olika driftsfall, bangårdsläge (temperaturen sänks till 12 ○ C 
i vagnen, ingen belysning eller ventilation) samt driftläge (likströmsbelysning, full vägg- och 
ventilationsvärme). Resultatet av undersökningen visade i första hand att om en vagn ska stå 
uppställd mer än 4-5 timmar skall den om möjligt parkeras inomhus. Dessutom påvisades det, 
under tillfället för undersökningen, föreligga en stor sparpotential hos de vagnar som står 
uppställda utomhus. Utredningen åskådliggjorde en avsevärd skillnad mellan driftläge och 
bangårdsläge. Differensen mellan dessa båda driftssätt uppgick enligt PUAB:s beräkningar till 
cirka 15000 kWh/år och vagn (detta med ett elpris på 30 öre/kWh) vilket skulle motsvara en 
monetär besparing på omkring 5000 kr/vagn och år. Slutsatsen av denna undersökning blev 
följaktligen: 50 
 

 Så många vagnar som möjligt bör parkeras inomhus. 
 För tåg uppställda utomhus ligger en stor besparingspotential i att installera en 

styrutrustning som möjliggör bangårdsdrift på ett enkelt sätt. 

3.1 PLC – styrning 
Efter det att utredningen i Hagalund avslutats började man inom SJ fundera på vad för 
utrustning som skulle kunna ersätta och förenkla det manuella reglaget från driftläge till 
bangårdsläge. Trots att idéer fanns, stagnerade framåtskridandet och inga vidare utredningar 
gjordes.51 
 
Idag har man dock återigen tagit upp efterforskningarna kring energieffektivisering av 
stationär tågvärme vid uppställda vagnar. Under åren 2002/2003 har man, som följd av 
resultaten i Hagalund, jobbat med att ta fram ett styrsystem ämnat att möjliggöra 
bangårdsdrift på ett enkelt sätt. På uppdrag av SJ har detta system utvärderats av TrainTech, 
ett teknikkonsultföretag inom verksamhetsområdet för järnvägsfordon. Utrustningen som har 
granskats för ändamålet är ett så kallat PLC-system, Programmable Logistic Control. 
Systemet är programmerat att, under tiden tåget är parkerat, optimera användandet av 
elektricitet.52 
 
Då tåget är i drift varierar temperaturen i vagnarna mellan 18 – 20 ○ C. Syftet med PLC-
systemet är att när tåget tas ur arbete, dvs. ställs upp på bangården, ska programmet 
automatiskt koppla om till bangårdsläge Detta innebär att belysning och ventilation stängs av 
samt att en värme-nedstyrning till 12 ○ C äger rum. Även återställandet till driftläge, då tåget 
på nytt ska sättas i arbete, är programmerat att ske automatiskt. Vid tiden för provtagningen 
                                                 
49 Kjell-Ove Eriksson, Arbetsmiljö, Green Cargo, 2003-09-19 
50 Energiundersökning av stationär tågdrift i Hagalund, PUAB, 1998, Ansvarig: Kjell-Ove Eriksson, 
Arbetsmiljö, Green Cargo, 2003-09-19 
51 Kjell-Ove Eriksson, Arbetsmiljö, Green Cargo, 2003-09-19 
52 Energibesparande med PLC-styrning av stationär tågvärme vid uppställda personvagnar, Örjan Rosell, Nils 
Jansson, TrainTech Engineering Sweden AB, 2003-09-22 
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användes två olika vagntyper (B7 och B10) med samma egenskaper gällande elinstallation 
och effektbehov. Totalt deltog fyra vagnar i testet, två stycken av varje sort. Ändamålet med 
provtagningen var att mäta energiuttaget över året, med och utan PLC-utrustning, för att 
sedan jämföra och utvärdera dessa. 53 
 
Vagntyp och nr. Utrustning vid provtagning Total årlig energiförbr. (kWh) 
B7-5369 Energimätare, ej PLC-utrustad 33348 
B7-5394 Energimätare, PLC-utrustad 12670 
  Besparing:    20678 kWh/år  
B10-5564 Energimätare, ej PLC-utrustad 32416 
B10-5555 Energimätare, PLC-utrustad 17387 
  Besparing:    15029 kWh/år 
 
Tabell 1: Tabellen visar den totala årliga energiförbrukningen för varje enskild vagn samt åskådliggör 
differensen i energiförbrukning med och utan PLC-utrustning.54 
 
Resultatet av utredningen landade i en energibesparing motsvarandes medelvärdet av dessa 
provvagnar dvs. ca 17850 kWh per år och vagn. De kostnadsbesparingar som detta är 
jämförbart med, räknat med ett energipris omkring 42,8 öre/kWh (budgeterat elpris för 2004), 
uppgår då till 7640 kr/år och vagn (se bilaga 1.11). Enligt TrainTechs investeringskalkyl och 
kravspecifikation, skulle kostnaderna för upphandling av nödvändig utrustning, approximativt 
uppgå till 25 000 kr/vagn.  
PLC-utrustningen har enligt slutgiltig rapport visat sig vara både driftsäker samt 
välfungerande i personvagnsmiljö. 55 
 

4 Nya tåg  
Efter många år av stiltje har järnvägsindustrin under det senaste decenniet åter börjat röra på 
sig. Utvecklingen av spårburen trafik har tagit ny fart och progressen går idag mot snabba 
fordon med hög kapacitet, konkurrenskraftiga nog att locka kunder från både bil, buss och 
flygtrafik. På den europeiska marknaden har, bland annat, fransmännen sedan länge haft sina 
snabbtåg, TGV med hastigheter omkring 300 km/h i kommersiell drift, tyskarnas 
motsvarighet, ICE-tågen, uppnår topphastigheter på 250 km/h. I Sverige kör det snabbaste 
tåget idag med en hastighet på 200 km/h (X2000).56  
 
Det största hindret för Sverige när det gäller tåghastighet, jämfört med ovannämnda nationer, 
ligger huvudsakligen i geografisk banstandard. Jämfört med Tyskland och Frankrike, som 
besitter väldigt raka långsträckta banor, har Sverige ett kurvigare bansystem vilket sätter 
begränsningar på största tillåtna hastighet.57 SJs X2000-tåg är idag utrustade med vad som 

                                                 
53 Energibesparande med PLC-styrning av stationär tågvärme vid uppställda personvagnar, Örjan Rosell, Nils 
Jansson, TrainTech Engineering Sweden AB, 2003-09-22 
54 Energibesparande med PLC-styrning av stationär tågvärme vid uppställda personvagnar, Örjan Rosell, Nils 
Jansson, TrainTech Engineering Sweden AB, 2003-09-22 
55 Slutrapport Energisparande med PLC-styrning av stationär tågvärme vid uppställda personvagnar, Örjan 
Rosell, Nils Jansson, TrainTech Engineering Sweden AB, 2003-09-22 
56 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
57 www.stambanan.com/utredning/framtidtag.html , 2003-11-04 
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kallas för korglutning.58 Det är en åtgärd som, genom att vagnskorgarna vid bankrökning lutas 
inåt, bidrar till att ökad hastighet kan hållas i kurvorna. Korglutningen eliminerar det obehag 
som passagerarna annars skulle känna om ett tåg gick in i en kurva med för hög acceleration. 
Detta medför i sin tur att tåget kan hålla en, i genomsnitt, högre hastighet under hela resan. I 
och med införandet av ovannämnda åtgärd, kan man inom järnvägssektorn idag även skymta 
en svensk framtid där tågen färdas i hastigheter omkring 250 km/h.59 
 
SJ bedriver i dagsläget fjärrtrafik såväl som regional trafik. Skillnaden mellan regionala tåg 
och snabbtåg, när det gäller fordonsprestanda, minskar allt mer i och med att utvecklingen går 
framåt. Den kortväga regionala trafiken trafikeras idag av motorvagnar samt lokdragna tåg, 
körandes i hastigheter mellan 140-200 km/h. SJs Öresundståg, som trafikerar sträckan 
Malmö-Köpenhamn, kan framföras i en maxhastighet på 180 km/h medan det nya 
interregionala motorvagnståget Regina är utformad för att klara 200 km/h.60 
 
Högre hastigheter är ofta ekvivalent med ökad energiförbrukning vilket i sin tur medför 
upptrappade energikostnader. Järnvägsindustrin har dock, vid införandet av nya snabbare tåg, 
hittills inte sett några sådana tendenser. Detta grundar sig, till stor del, på befintlig utveckling 
av energisparande faktorer, exempelvis bättre aerodynamisk utformning av fordonet, 
införandet av återmatande bromssystem, minskad tågvikt per plats, förhöjd kapacitet genom 
ökat antal sittplatser etc. I och med dessa insatser uppvisar exempelvis de ovannämnda 
Öresunds- och Regina tågen jämfört, med äldre regionaltåg, en energibesparing i 
storleksordningen 30 % per plats-km.61 Detta motsvarar cirka 581 kWh/år-tåg samt en årlig 
ekonomisk besparing omkring 248 000 kr (se bilaga 1.3). 
 
I praktiken går järnvägsindustrin en kommande tåggeneration till mötes där fordon, framförda 
i högre hastigheter än X2000, förväntas konsumera mindre energi per transporterad sittplats.62 
 
Förutom att driftskostnaderna tenderar att sjunka vid införandet av energibesparande faktorer 
kan somliga besparingspotentialer även bidra med viss reducering av investeringskostnaden. 
Järnvägsgruppen på Kungliga Tekniska Högskolan har undersökt förhållandet mellan 
investeringskostnad och införandet av standardhöjningar. Utgångspunkten för undersökningen 
har varit kostnadsstrukturen för ett konventionellt tvåvagnars motorvagnståg med en största 
tillåten hastighet på 160 km/h. I analysen har, utgående från ovannämnda tåg, 
”förbättringar/effektiviseringar” genomförts, detta i form av lättare konstruktioner, effektivare 
teknik, standardiserade komponenter, större serier samt ökat utrymmesutnyttjande. Då 
jämförelsetåget är ett tvåvagnarståg är även beräkningarna gällande de nya fordonskoncepten 
gjorda för tvåvagnarsenheter eller motsvarande. Resultatet av utredningen visar på att höjning 
av prestanda och kapacitet bidrar till en slutlig kostnad, för det modifierade tåget, 11 % lägre 
än för utgångsläget. Räknar man sedan på vad befintligt tåg med motsvarande standard skulle 
kosta jämfört med nya fordonskoncept, samt ser till kostanden/sittplats, sjunker 
investeringskostnaden för nya fordon med 47 %. Ursprungligt tvåvagnars motorvagnståg med 
motsvarande höga standard hamnar på en investeringskostnad/sittplats omkring 220 000 kr 
medan de nya, framtida, koncepten i tvåvagnarsutförande eller motsvarande ligger mellan 

                                                 
58 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, professor Evert Andersson, Universitetslektor Mats 
Berg, Järnvägsteknik, Institutionen för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2001 
59 www.stambanan.com/utredning/framtidtag.html , 2003-11-04 
60 www.stambanan.com/utredning/framtidtag.html , 2003-11-04 
61 Årsrapport SJ AB, 2002 
62 Improved energy efficiency in future rail traffic, Professor Evert Andersson, Järnvägsteknik, Institutionen för 
farkostteknik, KTH, Stockholm 1994 
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105 000-117 000 kr/plats.63 För tågköparen är det ofta inte de energibesparande åtgärderna i 
sig som bidrar till lägre investeringskostnad. Standardisering av effektiva åtgärder/effektiv 
teknik samt större beställningsserier är det som i störst utsträckning påverkar priset på 
operatörens faktura.64 Vikten av standardiseringar har tidigare diskuterats i samband med 
optimeringssystem och införandet av avancerad datateknik, samma resonemang kan tillämpas 
på utvecklingen av energieffektiva tåg.  
 
Reginatåget, se bilden nedan, som är en av SJs satsningar inom området för effektivare 
regionaltåg, ligger i dagsläget på en investeringskostnad omkring 225 000 kr/plats.65(SJ äger 
inga Reginatåg i dagsläget, utan hyr dem från Trafikhuvudmännen men även direkt från AB 
Transitio66) 
 

 
 
Figur 3: SJ X52 Regina67 
 
Då detta kapitel behandlar ”nya tåg”, samt energibesparande åtgärder förknippade med dessa, 
har det varit naturligt att rikta sig mot de nyförvärv som SJ, de senaste åren, har gjort inom 
området för fordonsanskaffning. Representerat av Öresundstågen, Regina och nylanseringen 
av dubbeldeckaren X40 ( år 2004) är regionaltågen de som har stått som föremål för SJs 
fordonssatsningar de senaste åren.68 De energibesparande åtgärder som presenteras i detta 
kapitel är därav direkt kopplade till regionaltåg. Besparingspotentialen för respektive åtgärd, 
under huvudrubriken ”Nya Tåg”, är framräknad med förbrukningsdata från de äldre 
regionaltågen X12 och X14. Detta för att åskådliggöra vinsten, ur energisynpunkt, det medför 
att satsa på effektivare moderna tåg . 
 

                                                 
63 Effektiva tågsystem för framtida persontrafik, Järnvägsgruppens publikation 9702, Nytryck 2002-12, KTH, 
Stockholm 
64 Viktens betydelse för regionaltågs livskostnader, Evert Andersson, Järnvägsteknik, Institutionen för 
farkostteknik, KTH, Stockholm, 1989 
65 Åke Alexandersson, Chef inom system engineering, Propulsion and Control Division, Bombardier 
Transportation, 2004-01-14 
66 Ingemar Boström, Finanschef  SJ AB, 2004-01-07 
67 http://home.swipnet.se/janstagsida/sverige/sverige2.html , 2003-11-05 
68 Susanne Rymell, Chef fordonsprojekt, SJ AB, 2003 

 25

http://home.swipnet.se/janstagsida/sverige/sverige2.html


  
 
 
4.1 Bättre aerodynamik 
Aerodynamik betyder ordagrant ”rörelse hos luft” och är en vetenskap av stor betydelse i 
samband med tågdrift. Utvecklingen av framtida tåg rör sig i riktning mot högre 
genomsnittshastigheter vilket bidrar till ökad innebörd av aerodynamiska fenomen.69 
När ett motorfordon accelererar är det motorns kraft som får den att köra fortare. Acceleration 
fortgår till dess att en motkraft uppkommer, motsvarandes den kraft som driver fordonet 
framåt. Då detta inträffar slutar fordonet att accelerera och håller fortsättningsvis en jämn fart. 
Motkraften som uppkommer vid tågdrift kallas gångmotstånd. Vid omkring 70 km/h70 kan 
man finna att ett tågs rullmotstånd är ekvivalent med uppkommet luftmotstånd och för 
hastigheter över 100 km/h kan approximeras att luftmotståndet är den dominerande delen av 
det totala gångmotståndet.71 Att luftmotståndet ökar med ökande hastighet kan antas vara en 
rimlig hypotes. Det faktiska sambandet är dock att då, hastigheten fördubblas, fyrdubblas 
luftmotståndet.72 I strävan att övervinna luftmotståndet vid ökad hastighet, exempelvis från 
100-200 km/h, fordras därmed en fyrdubblad framdrivningskraft. Orsaker som dessa medför 
att luftmotståndet, vid högre hastigheter, även får en ökad ekonomisk betydelse, detta bland 
annat i form av en tilltagande energikonsumtion. 
 
I dagsläget existerar det tåg, inom svensk järnvägsindustri, gjorda för att köra i hastigheter 
omkring 200 km/h och utvecklingen visar inga tecken på att stanna där. (Internationellt går 
framåtskridandet mot tåg utformade för hastigheter uppåt 350 km/h.) Som kommenterats 
ovan, är luftmotståndet för snabba tåg ofta den helt dominerande delen av gångmotståndet. 
En viktig del av järnvägens och tågindustrins fortsatta utveckling ligger i potentialen att hålla 
luftmotståndet så lågt som möjligt, trots trender mot ökade hastigheter. 
 
Vad som ofta, rent konstruktionsmässigt, bestämmer ett tågs luftmotstånd är den utvändiga 
geometrin samt tågytans ojämnhet. Ett snabbtåg, aerodynamiskt optimerat för ett så lågt 
luftmotstånd som möjligt, har ofta en långsträckt och spetsig front, ett helt täckt underrede 
samt betäckta sidor. Detta för att bland annat undvika uppkomsten av luftströmmar runt tågets 
boggier. (Boggierna kan liknas vid vridbara plattformar som tågets vagnar vilar på. De är 
utformade för att tågets hjul ska kunna följa spåret i kurvorna.) En minimering av antalet 
boggier per tåglängd kan också vara en bidragande faktor till minskat luftmotstånd, liksom en 
eliminering av vagnsmellanrum. Som nämnts ovan är geometrin och tågytans utformning 
viktiga parametrar vid aerodynamisk optimering. Detta innebär att vagnssidor och tak bör 
vara så släta som möjligt med få utstickande delar. Fönster etc. bör dessutom ligga i nivå med 
tågets ytterväggar.73 
 
I boken ”Järnvägssystem och spårfordon del 2,” belyser författarna Professor Evert Andersson 
och Universitetslektor Mats Berg (se referenslista) luftmotståndets ekonomiska betydelse i ett 
hypotetiskt räkneexempel. I exemplet görs följande approximationer: 
 

                                                 
69 Järnvägssystem och spårfordon del 2: Spårfordon, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, Institutionen 
för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2001 
70 Piotr Lukaszewicz, Ph.D, Järnvägsteknik, Institutionen för farkostteknik, KTH, 2003-11-04 
71 Järnvägssystem och spårfordon del 2: Spårfordon, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, Institutionen 
för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2001 
72 Energy Consumption and running time for trains, Doctorial Thesis by Piotr Lukaszewics, Department of 
Vehicle Engineering Royal Institute of Technology, Stockholm 2001 
73 Järnvägssystem och spårfordon del 2: Spårfordon, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, Institutionen 
för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2001 
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- Tågets körsträcka: 360 000 km/år 
- Medelhastigheten under drift: 160 km/h (44 m/s) 
- Energipriset (inklusive förluster i matningssystem och dragfordon): 0,45 kr/kWh 

 
Beräkningar utförda med hjälp av dessa approximationer visar att en aerodynamiskt förbättrad 
utformning, motsvarande ett lägre luftmotstånd på 1 kN, i det närmaste är jämförbar med en 
besparing på 45 000 kr/år. Nuvärdet av denna besparing beräknas i exemplet, under en 
tidsrymd på 20 år och med en realränta på 4 %, att uppgå till ca 600 000 kronor (se beräkning 
i bilaga 1.4). Jämför man med ett av dagens Rc-dragna personvagnståg (150 m långt, 160 
km/h) är det möjligt att i nya tåg, för samma parametrar, reducera gångmotståndet med ca 15 
kN.74 Med approximationer enligt ovan skulle dessa aerodynamiska åtgärder motsvara en 
energibesparing på 675 000 kr/år samt uppfylla ett nuvärde (20 år, 4 %) på omkring 9 Mkr per 
tågsätt. 
 
Besparingspotentialen för aerodynamiska åtgärder beräknas ligga omkring 5-10 %75 av ett 
tågs energiförbrukning per platskilometer, vilket inom SJ regionaltrafik, skulle motsvara 
ungefär 97 - 194 MWh/år samt en vinst årlig vinst mellan 41 400 – 82 800 kr (se bilaga 1.4). 

4.2 Fordonets vikt 
För att förbättra ett tågs kapacitet är det ofta önskvärt att minska fordonsvikten, detta då det i 
stor utsträckning är fordonsvikten i förhållande till framdrivningsprestandan som är 
avgörande för ett tågs accelerationsegenskaper. Ett tågs vikt per sittplats, eller tåglängd, kan i 
många situationer vara ett användbart sätt att mäta effektivitet på. Detta då ökad vikt per 
sittplats både medför tilltagna energikostnader men även ökade kostnader för banslitage, 
investeringskostnader etc. Ett järnvägsfordon omfattar många olika tekniska delsystem som 
alla bidrar till dess effektivitet, däribland har vagnskorgens sammansättning och 
drivsystemets komponenter en tydlig påverkan.76  
 
SJ AB skulle, genom lättare konstruktioner (korgstruktur, dörrar, fönster, inredning mm.), 
kunna uppnå en energieffektivisering omkring 5-10 % per tåg77. Detta motsvarar en minskad 
energiförbrukning på 97 - 194 MWh samt reducerade energikostnader mellan 41 400 – 82 800 
kr/år (se bilaga 1.5). 
 

4.2.1 Vagnskorg 
Som nämns ovan ligger det en viss besparingspotential i att reducera fordonsvikten, detta 
bland annat genom konstruktion av lättare korgar (karosser). I aktuellt utvecklingsskede, då 
tågens hastigheter tenderar öka allt mer, är det av ”största vikt” att ”minsta möjliga vikt” 
eftersträvas. Det finns dock vissa restriktioner vid konstruktion av lätta vagnar.  Syftet med en 
vagnskorg är att ge rätt miljö och skydd för den betalande lasten, dvs. resenärerna, vilket 
medför att fordonsvikten ej får sjunka under den nivån att person- och driftsäkerhet 
äventyras.78 För vagnskorgar har, under de senaste åren, material som exempelvis kolstål, 
                                                 
74 Piotr Lukaszewicz, Ph.D, Järnvägsteknik, Institutionen för farkostteknik, KTH, 2003-11-04 
75 www.railway-energy.org, Aerodynamic ordering of fright cars, 2003-12-17 
76 Efektiv tågsystem för framtida persontrafik, Järnvägsgruppens publikation 9702, Nytryck 2002-12, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholm 
77 Efektiv tågsystem för framtida persontrafik, Järnvägsgruppens publikation 9702, Nytryck 2002-12, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholm 
78 Järnvägssystem och spårfordon del 2: Spårfordon, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, Institutionen 
för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2001 
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rostfritt stål och aluminium förekommit. Dessutom så har undersökningar och försök med 
olika typer av komposit- samt sandwichmaterial gjorts. 
 
Stål är ett styvt material med en hög hållfasthet och tål hög deformation utan att brista. 
Nackdelen med stål vid utformning av vagnskorgar (kolstål såväl som rostfritt) är dock den 
höga materialtätheten, vilket ibland kan leda till onödigt tunga konstruktioner 
 
Under det senaste årtiondet har aluminiumkarosser gjort entré på marknaden för 
järnvägsindustri. Många länder runt om i världen använder idag aluminium istället för stål vid 
konstruktion av vagnskorgar, detta i syfte att reducera vikt. Största tillämpning ligger, 
teoretiskt sätt, inom verksamhetsområdet för tunnelbanevagnar, förortståg och liknande, dvs. 
järnvägstrafik med täta stopp där lättare material ger betydande energibesparingar. Sedan 
mitten av 1980-talet har aluminium även kommit till användning för större personvagnar. 
Detta gäller särskilt vid konstruktion av fordon ämnade att köra på egna bansystem med hög 
trafiksäkerhet. Andra tillämpningsområden kan även vara för korta fordon. Styvheten för en 
kort vagnskorg är inte lika viktig som för en lång. (Kort vagnskorg har relativt högt 
egensvängningstal, egenfrekvens.) .79 
 
För fordon som av säkerhets- och komfortskäl behöver en viss energiupptagningsförmåga 
(vid stötbelastning) samt en viss stabilitet, medför oftast inte aluminium några viktsfördelar. 
Styvheten, såväl som densiteten, är tre gånger lägre för aluminium än för stål vilket resulterar 
i att det, ungefär, åtgår samma materialsvikt för åstadkommandet av motsvarande styvhet. 
 Regionaltåg, lokaltåg och dylikt, framförda i blandad trafik med plankorsningar, 
dimensioneras idag företrädesvis för krocksäkerhet (Sverige). För dessa vagnar är inte 
aluminium ett bra alternativ. 80 
 
I Sverige existerar för närvarande endast ett tåg, på persontrafiksidan, med korgar i 
aluminium, Arlanda Express. Här har dock Järnvägsinspektionen satt restriktionerna att tåget 
ej får köras utanför Arlandabanan i resandetrafik, detta till stor del beroende på bristande 
krocksäkerhet.81 
 
SJ har gjort följande materialval för sina senaste konstruktioner: 

 
 
  
  
 
 

Tåg Material 
X2000 Rostfritt stål 
Öresundstågen (X31-X32) Rostfritt stål 
Regina (X50-X53) Rostfritt stål 
Tvåvåningståg (X40) Kolstål 
 
Tabell 2: SJs senaste materialval82 
 
I Sverige har det, av naturliga skäl, i många år varit tradition att framföra 
vagnkorgskonstruktioner i stål. Innan X2:ans födelse byggdes tågkorgar endast i kolstål men i 
samband med ökat miljötänkande har även korgmaterial i rostfritt stål utvecklats. För att 

                                                 
79 Järnvägssystem och spårfordon del 2: Spårfordon, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, Institutionen 
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undvika korrosion av vagnsmaterialet är det nödvändigt att måla en korg konstruerad i kolstål. 
Detta behöver ej göras om vagnen är utformad i rostfritt, vilket medför vissa fördelar ur 
miljösynpunkt. 83 
 
Till skillnad från tidigare nykonstruktioner valde man, vid konstruktion av X40, att återgå till 
användandet av kolstål. För uppfyllandet av kraven på hållfasthet insåg man att aluminium i 
detta fall inte skulle bidra med någon viktminskning. Då beslutet låg mellan rostfritt och 
kolstål, jämförde man materialen ur ett livscykelperspektiv vilket slutligen medförde att 
kolstål, denna gången, drog det längst stråt. (Resultaten från en LCA påverkas mycket av vem 
som ligger bakom analysen.) Trots konstruktioner i stål kan viktminskningar, när det gäller 
vagnskorgen, göras. Detta genom att tillämpa aluminiumkonstruktioner vid utformning av 
detaljer såsom fönsterkarmar, dörrar och dylikt. 84 På forskningsstadiet ligger idag 
undersökandet kring användningsmöjligheterna av komposit- och sandwichmaterial i 
samband med korgkonstruktion. En sandwichstruktur består av två tunna, styva och starka 
täckskikt separerade av en tjock lätt och vekare kärna. De första prototyperna som gjorts har i 
regel tillämpat glasfiber/polyester som täckskikt med en skumkärna emellan, försök görs dock 
idag (2003) även med kolfiber. Utförda studier vid Kungliga Tekniska Högskolan visar att 
avsevärda viktreduktioner kan göras vid användandet av ovannämnda material, framförallt vid 
nyttjandet av kolfiber. En realistisk bedömning, enligt författarna till ”Utredningen om 
effektiva tågsystem för framtida persontrafik” (se referenslista), är att en minskning av 
korgstrukturens vikt, med omkring 50 %, är möjligt att åstadkomma för likvärdiga 
konstruktioner.  
 

4.2.2 Drivsystem 
Ett tågs drivsystem, och uppbyggnaden av detta, är en viktig bidragande faktor till uppnådd 
effektivitet. Olika fordon är monterade för olika drivsystem och uppvisar olika prestanda. 
SJs RC-lok utrustades under 1960-talet med tyristorstyrning vilket är en sorts likriktarteknik 
som, möjliggjorde användandet av likströmsmotorer. Drivsystem för Rc-lok kan i princip 
beskrivas enligt figur 4. 85 

 

Transformator
Omvandlar till
lägre spänning

Tyristor
Omvandlar AC
till DC

Likströmsmotor

Spänning från strömavtagaren, 16000 V

Nätströmriktare

 

 Figur 4: Principskiss för drivsystem i RC-lok 
(Tolkning av Anna Forsberg efter samtal med Per Furukrona, se referenslista.)  

Utvecklingen hos elektriska drivsystem har de senaste åren varit starkt knuten till framsteg 
inom halvledartekniken vilket i sin tur har skapat möjligheter att konstruera lättare och 
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effektivare omriktare. Under 80-talet föddes GTO-tyristorn (Gate Turn Off) som till skillnad 
från de konventionella tyristorerna är släckbar. Att GTO:n är släckbar innebär att tyristorn 
inte tar ut mer effekt åt gången än vad som är nödvändigt. Detta i sin tur medför att loken drar 
mindre ström för en given aktiv effekt vilket resulterar i minskade överföringsförluster. I dag 
sitter det GTO-tyristorer i drivsystemen för X2000.86 

 

 

Transformator
Omvandlar till
lägre spänning

GTO
Omvandlar AC
till DC

Mellanleds-
kondensator
Lagrar spänning

Spänning från strömavtagaren, 16000 V

Nätströmriktare

GTO
Omvandlar DC
till AC

Maskinströmriktare

Asynkronmotor
3-fas

 Figur 5: Principskiss av drivsystem i X2000 
(Tolkad av Anna Forsberg efter samtal med Per Furukrona, se referenslista.) 

Utvecklingen har dock inte stannat vid GTO-tyristorer. Under 90-talet uppnåddes väldigt hög 
prestanda i något som kom att kallas för IGBT-transistorer (Insulated Gate Bipolar 
Transistor). Dessa transistorer används idag istället för GTO i de flesta nyproducerade fordon 
(exempelvis i Regina, Öresundstågen och även i kommande X40) och har inneburit både ökad 
prestanda samt minskad volym.87 
 
Som nämnts ovan har utvecklingen av effekthalvledare gått fort framåt. I och med IGBT- 
transistorn har man i många avseenden uppnått önskvärda egenskaper, dvs. lättare 
kompaktare system med bättre verkningsgrad. När det gäller de elektromagnetiska 
komponenterna, exempelvis transformatorn, har framåtskridandet inte riktigt gått lika snabbt. 
Transformatorn är den enskilda komponent som i störst utsträckning bidrar till drivsystemets 
vikt och volym, detta har bland annat att göra med den låga frekvens som 
banmatningsspänningen disponerar över. För ett motorvagnståg med en effekt i 
storleksordningen 1 MW väger transformatorn 
4-5 ton.88 Teknik som, i drivsystemen, möjliggör en höjning utav matningsfrekvensen har 
studerats, bland annat på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Ytterligare forskning är 
dock nödvändig för möjliggörandet av framtida lättare transformatorer.   
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Som åskådliggjorts ovan, figurerna 4 och 5, består ett tågs drivsystem av transformatorer 
såväl som tyristorer. Motorn är också en komponent i ett tågs drivsystem. I dag är 
asynkronmotorn näst intill standard i nya elektriska traktionsutrustningar. Detta då den är 
enklare och mer robust än en likströmsmotor, vilket medför lägre underhållskostnader och 
högre varvtalsstabilitet. Genom kraftfull och okomplicerad konstruktion blir 
tillverkningskostnaderna också relativt små. Största nackdelen med asynkronmotorn, jämfört 
med likströmsmotorn, är att den har en stor tomgångsström vilket medför relativt stora 
tomgångsförluster. Den mera kvalificerade matningsutrustningen, användbar tillsammans 
med asynkronmotorer, reducerar dock drivsystemets totala förluster (GTO-tyristorer samt 
IGBT).  
Mäter man den totala verkningsgraden för de båda fallen, (drivsystem med asynkronmotor vs. 
drivsystem med likströmsmotor) skiljer sig systemen ej nämnvärt från varandra. 89 
 
Vid energitransport och omvandling av energi, förekommer det förluster. Verkningsgraden 
för befintliga drivsystem brukar idag ligga inom intervallet 70-80 %. Detta gör att totala 
förluster, från det att energin omvandlas i Banverkets frekvensomformare till det att den når 
tågets traktionsmotorer, i grova mått uppgår till 40 % (inkluderar förluster i omformare, 
förluster i kontaktledning samt förluster i drivsystem).90 Förluster i Banverkets anläggningar 
kommer vidare att diskuteras i kapitel 5. Att minska motorförlusterna, dvs. öka 
verkningsgraden, är ofta ekvivalent med att göra motorn både större och tyngre. Då 
utvecklingen av drivsystem förespråkar så lätta komponenter som möjligt fokuserar man 
sällan på verkningsgraden när de gäller traktionsmotorer (likströmsmotor, asynkronmotor). 91 
En avsevärd ökning av motorprestanda i såväl verkningsgrad som massa kan trots allt 
åstadkommas, dock bara vid införandet av en helt annan motortyp än de som nämnts ovan. 
Det attraktivaste motoralternativet och den idag största konkurrenten till asynkronmotorn är 
den så kallade permanentmagnetiserade synkronmotorn. I dagsläget existerar denna motor 
endast inom verksamhetsområdet för industrirobotar och i viss mån inom elbilindustrin. 
Mycket forskning pågår dock, bland annat på Kungliga Tekniska Högskolan, i syfte att föra 
utvecklingen framåt.92 

4.3 Ökat utnyttjande av utrymme 
Att öka ett tågs prestanda genom minskad vikt per sittplats kan inte enbart uppnås genom 
reducering av massa. En viktig parameter i sammanhanget är att kunna transportera så många 
sittplatser som möjligt dvs. öka utnyttjningsgraden. Tåg har generellt sätt varit generösa med 
utrymme vilket inneburit att vikten per sittplats varit förhållandevis hög. Olika tåg brukar 
oftast ligga inom ett viktsintervall omkring 500-1000 kg per säte, detta kan exempelvis 
jämföras med massan på en landsvägsbuss där varje sittplats väger ungefär 250 kg.93 
Ett högt utrymmesutnyttjande, räknat som antal sittplatser per en given tågstorlek, är av stor 
betydelse då trafik på detta sätt kan bedrivas med ett mindre antal fordon för samma antal 
platser.  
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Ett sätt att förbättra utrymmesutnyttjandet är att gå över från korta lokdragna tåg till 
motorvagnståg. Motorvagnar har både drivning och resandeutrymme i samma vagn vilket gör 
att ett helt fordon, jämfört med tågvagnar dragna av separat drivenhet, kan elimineras. 
Härigenom sänks kostnaderna både för inköp, underhåll, energi etc. 94 
 
För att ytterligare öka det effektiva utrymmet kan planlösningar för tvåvåningståg samt tåg 
med ökad bredd tillämpas. Här beräknas det finnas en besparingspotential, inom området 
10-30 % per tåg,95 detta skulle motsvara en energibesparing på omkring 82 800 – 248 000 
kr/år samt en årlig resursbesparing runt 194 – 581 MWh (se bilaga 1.6). 
 

4.3.1 Bredare tåg 
Sammanställningar gjorda av UIC visar att en ökning, av fordonskarossen, på 10-20 %, när 
det gäller passagerartåg, möjliggör utrymmet för ett extra säte per rad. Detta, i sin tur, medför 
en starkt ökad energieffektivitet.96  
 
För den svenska marknaden har Reginatågen designats, det är tåg utformade både för 
interregional samt intercity trafik. Reginakarossen har gjorts 3450 millimeter bred vilket 
innebär att den ungefär är en halvmeter bredare än ett konventionellt fordon. Den utökade 
bredden medför ökad passagerarkapacitet, ca 25 %, samtidigt som befintlig komfort, 
teoretiskt sätt, upprätthålls.97 
 
Den huvudsakliga barriären, när det gäller bredare fordon, ligger i infrastrukturen som 
historiskt sätt inte är anpassad för vida karosser. Fordonens yttermått måste dels anpassas 
efter fasta anläggningar belägna längs banan men även efter det utrymme, tilldelat situationer 
som kräver tågmöte. Dessa restriktioner gör att breda tåg inte kan standardiseras efter någon 
gemensam europeisk tvärsnittsprofil, däremot kan troligtvis en skandinavisk standardisering 
var möjlig.98 Svenska Reginatågen är, trots sitt bredare framträdande, dimensionerad för att 
kunna ta sig fram på de flesta svenska banor.99 
 
UIC (Internationella järnvägsförbundet) bedriver följande resonemang för åskådliggörandet 
av energieffektiviseringspotentialen vid drift av bredare tåg: 
 
Luftmotståndet växer långsammare än proportionellt med ökat tvärsnitt. Om ett tågs 
tvärsnittsprofil antas öka omkring 15 % kan, med en viss säkerhet, antas att luftmotståndet 
växer med 10 % eller mindre. Samma relationer kan förmodas rimliga när det gäller ökningen 
av massa och energiåtgången för ventilation. Då alla komponenter, som bidrar till ett tågs 
energiförbrukning (massa, luftmotstånd, ventilation), förväntas öka med max 10 % (vid en 15 
procentig ökning av tvärsnittet) medför det även en ökande energiförbrukning i motsvarande 
proportioner. För en rättvis bedömning, ökat energibehov kontra ökad kapacitet (110/125), 
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beräknas specifikt energibehov dvs. energiförbrukningen per säte. Resultatet blir en reduktion 
av sätesspecifik energiförbrukning med 12 %.100 

4.3.2 Dubbeldeckare 
För att öka det effektiva utrymmet och få in fler platser per vagn kan tvåvåningståg 
konstrueras. Detta har länge varit en känd teknik i många länder, framförallt för att öka 
fordonets kapacitet och för att få in maximalt antal resande på en begränsad tåglängd. 
Negativt med dubbeldeckare är dock förhöjd tyngdpunkt samt ökat vindfång. Dessa båda 
parametrar innebär att höga tåg ej kan förses med korglutning, vilket i sin tur medför en 
begränsning av maxhastigheten i kurvor.101 
 
Efter liknande resonemang, som ovan förts för breda tåg, beräknar UIC en 
besparingspotential, när det gäller dubbeldeckare, på 8-24 %. Detta då platskapaciteten 
förväntas öka inom ett intervall mellan 20 och 45 procent. SJ AB kommer i början av år 2004 
att utöka sin flotta med ett antal motorvagnssätt försedda med två våningar och utformade för 
en maxhastighet på 200 km/h (X40).102 

4.4 Återmatande broms 
Energin som används för att accelerera ett tåg samt driva det i uppförsbacke, tillför fordonet 
läges- och rörelseenergi. I fordon utrustade med elektriska traktionsmotorer kan en stor del av 
denna energi återanvändas, detta genom att motorerna nyttjas som generatorer vid 
inbromsning, så kallad el-broms. Genom att styra strömmen till motorns fältlindningar på 
lämpligt sätt kan de elektriska traktionsmotorerna, vid elektrisk bromsning, användas som 
elgeneratorer. Motorerna/generatorerna levererar då elenergi som körs tillbaka till den 
kraftelektriska utrustning vilken, i sin tur, levererar ström och spänning tillbaka till 
kontaktledningen. Den energi som idag (2003) matas ut på kontaktledningen används i första 
hand av andra tåg som befinner sig inom samma matningsområde dvs. ej längre bort än 80-
120 km. Finns det inga tåg som kan förbruka den återmatade energin stiger spänningen på 
kontaktledningen vilket medför att tåget så småningom slutar att återmata. Bromsarbetet 
övertas, i dessa fall, av mekaniska bromssystem. Förutom att bromsenergi kan återanvändas 
innebär även el-bromsen ett minskat slitage på mekaniskt bromssystem dvs. bromsblock, 
bromsbelägg, bromsskivor etc. vilket i sin tur medför reducerade underhållskostnader.103 
 
Hur stor energibesparing den återmatande bromsen bidrar till beror på flera olika faktorer. De 
största faktorerna i sammanhanget är hastigheten på tåget, samt antalet stopp. Ju tätare mellan 
uppehållen desto mer av tågets framdrivningsenergi går att återvinna; lämpar sig särskilt bra 
vid spårvagnstrafik, tunnelbanor, pendeltåg etc. Funktionen kräver att det i samma stund ett 
tåg bromsar ska finnas ett annat tåg, inom rimligt avstånd, kapabel att ta upp nyss återmatad 
energi. En vidare bidragande faktor till el-bromsens framgång, från ett 
energibesparingsperspektiv, är hur väl föraren tillämpar sig av funktionen. För att ett tåg ska 
kunna bromsa på ett säkert sätt krävs det befintliga bromsanordningar utöver det återmatande 
systemet, detta i främsta fall då el-bromsen inte alltid räcker för att stanna fordonet. Vid 
tillfällen för kraftig inbromsning, exempelvis vid oplanerade stoppsignaler, måste ofta en 
kombination av mekanisk- och elektrisk bromsning äga rum. Ett annat scenario är exempelvis 
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om förbindelsen mellan tåget och kontaktledningssystemet skulle brytas. Den elektriska 
bromsen slutar att fungera då strömtillförseln mellan tåg och kontaktledning upphör vilket, ur 
ett säkerhetsperspektiv, kräver ytterligare inbromsningsalternativ.104 
 
Vinsten, det vill säga den minskade energiförbrukningen, för fjärrtåg beräknas ligga i 
storleksordningen 10-15 % medan lokaltrafik (tätare stopp) kan räkna dubbla förtjänsten,  
20-35 %.105 I denna studie har återmatande bromssystem, i främsta fall, förknippats med 
energibesparingen för SJs nya tåg vilket gör att målgruppen har visat sig bli regionaltåg. Ett 
effektivt användande av elbromsen i regionaltrafik kan medföra besparingar i 
storleksordningen 166 000 – 290 000 kr/år, samt en resursbesparing omkring 387 – 677 
MWh/år och fordon (se bilaga 1.7). 
 
Undersökningar som har gjorts visar att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga om, och 
utrusta äldre fordon med återmatande bromssystem. Dessa bromsar är endast aktuella för 
nyproduktion.106 I dag är alla nylevererade tåg, som ska köras i svensk järnvägstrafik, 
utrustade med återmatande el-broms. På grund av att asynkronmotorn idag är standard i nya 
tåg medför återmatning ingen extra kostnad då denna funktion finns inbyggd i motorn redan 
från början. I SJs flotta var X2000 först ut på fältet att återmata energi, tätt följt av 
Öresundstågen (X31-X32) och Regina (X50-X53). I början av år 2004 kommer den nya 
dubbeldeckaren X40 att levereras, även den med återmatande el-broms. 107  
 
Mätningar som har gjorts visar att X2000 (fjärrtrafik), i medeltal, återmatar 12 % av 
inkommande energi. Öresundstågen, som körs i regionaltrafik, sägs ha en kapacitet att 
återmata mellan 25-30 %, här har dock mätningar utförts som åskådliggör att återmatningen 
endast ligger på värden omkring 17-18 %.108 Enligt information från Bombardier har Regina 
tågen, på sträckan Gävle-Ljusdal-Hudiksvall, uppmätt återmatning i storleksordningen 18,3 % 
av inkommande energi.109 
 
Det är endast den accelererade energin hos ett tåg som kan återmatas via bromsning. I en 
rapport från 1989 gör Evert Andersson, professor på KTH:s institution för järnvägsteknik, en 
approximation att 60 % av uppkommen bromsenergi i medeltal upptas av återmatande broms. 
Resten, dvs. 40 %, antas normalt utbromsas med hjälp av den mekaniska bromsen och kan 
därför inte återmatas (s k blandbroms ). 110 I rapporten pekar man på studier som tidigare har 
utförts inom bland annat ABB. Dessa studier menar att energiåtervinningen mellan två olika 
tågs strömavtagare ligger inom intervallet 50-60 %. Med hänsyn till approximationen ovan, 
gjord på KTH, skulle detta innebära en total återvinningsgrad, för accelerationsenergin vid el-
bromsning, på omkring 33 %. Detta kan även formuleras enligt formen att 33 % av ett tågs 
utvecklade bromsenergi approximeras kunna återvinnas/återanvändas av närliggande tåg. 
(Ökat användandet av elbromsen ger dock ökad återvinningsgrad.) 
                                                 
104 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
105 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
106 Nils Jansson, M.Sc Electrical Systems, traintech Engineering Sweden AB, 2003-11-03 
107 Åke Alexandersson, Ansvarig inom System Engineering på divisionen Propulsion and Control,Bombardier 
Transportation 2003-12-11 
108 Nils Jansson, M.Sc Electrical Systems, traintech Engineering Sweden AB, 2003-11-03 
109 Åke Alexandersson, Ansvarig inom System Engineering på divisionen Propulsion and Control,Bombardier 
Transportation 2003-12-11 
110 Viktens betydelse för regionaltågs livskostnader, Evert Andersson, Institutionen för Flygteknik Avd. 
Järnvägsteknik, TRITA-FPT-055,1989-11-29 
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Det finns en del andra ”tänkbara och otänkbara” sätt att ta hand om återmatad bromsenergi på, 
förutom direkt återanvändning i andra tåg. En framtidsvision är till exempel egen förbrukning 
av återvunnen energi. Möjliggörandet av detta kräver lagringspotential dvs. möjlighet att 
förvara energin ombord på tåget, exempelvis i form av batterier. Den kapacitet som ett sådant 
batteri skulle kräva, medför idag dock både för hög vikt och för stor volym för att verka 
kostnadseffektivt inom järnvägsindustrin.111 En annan omtalad idé inom området återmatad 
bromsenergi, är återmatning direkt till kraftleverantören. För att detta ska vara möjligt krävs 
frekvensomformare som kan omvandla enfas tillbaka till trefas. Sådan teknik finns idag och 
har funnits länge då alla äldre roterande omformare har den egenskapen. De nyare statiska 
maskinerna går att komplettera för detta ändamål.112 I dag ligger det dock ingen vinning, ur 
energisynpunkt, att återmata till trefasnätet. På Malmbanan måste Banverket idag exempelvis 
betala för återmatning till kraftnätet. Detta beror på ett avtal som medför att Banverket, är 
tvungen att teckna abonnemang för varje inmatningspunkt. I norra Sverige, där man ej är i 
behov av ökad produktion, är tariffen för inmatning utformad så att den som producerar el får 
betala för inmatning på allmänna nätet. Motsatta bestämmelser gäller för Sveriges södra delar 
där det råder energibrist. Här är det möjligt för producenterna att få betalt för att återmata el 
till kraftleverantören. Då malmtågen (godstågen på malmbanan) har en hög 
återmatningskapacitet, 10 MW, är man tvungen att mata tillbaka till trefasnätet, detta i de fall 
det inte finns något annat tåg i närheten som kan ”bränna” energin (malmbanan har låg 
trafiktäthet). Gör man inte det föreligger en risk för uppkomst av spänningsvariationer på 
enfas sidan vilket dels kan verka negativt på lokets dragförmåga men kan även ha en 
destruktiv effekt för vissa delar i omformarna. På övriga banor i Sverige förekommer ej detta 
problem då andelen återmatande tåg fortfarande är ganska låg. Dessutom finns det i regel 
alltid andra tåg på dessa sträckor som kan konsumera återmatad energi i händelse av detta. 
 
Som nämnts ovan medför idag återmatning till allmänna nätet ingen vinning, varken ur 
energi- eller ur ekonomisk synpunkt. Detta även i det fall man ej behöver betala 
återmatningsavgift. Som säljare av el måste man kunna tala om när, var och hur mycket, man 
kommer att producera. Detta innebär ett problem för Banverket då det ligger vissa svårigheter 
i att utforma tillräckligt bra prognoser. Dåliga prognoser medför att eventuell köpare av 
återmatad tåg-el inte är villig att betala speciellt mycket, om ens något. 113 
 
Det mest effektiva sättet att använda återmatad bromsenergi på, är i dagsläget genom 
omedelbar återanvändning i andra tåg. Sammanfattningsvis kan sägas att potentialen till ökad 
besparing här är stor, speciellt inom verksamhetsområdet för regionaltrafik.114  

5 Transportförluster 
För att ett tåg ska kunna drivas elektriskt krävs anläggningar i syfte att utöva el-transport 
mellan leverantör och fordon. Exempel på anläggningar som krävs är; elektriska 
matningsstationer som alstrar tillräckligt med ström av rätt spänning och frekvens, samt 
kontaktledningar där det finns kontakt med minst en av tågets strömavtagare. 
Av historiska skäl har det under årens lopp utvecklats ett antal olika matningssystem med 
varierande spänning och frekvens. Då ett system väl har blivit etablerat inom ett område 
medför det både stora kostnader samt stora störningar i trafiken att byta system. Detta är 

                                                 
111 http://www.railway-energy.org , Technologies, Batteries storage technology, 2003-12-11 
112 Greger Jansson, Omformare och ställverk, Banverket, 2003-11-04 
113 Lars Johansson, Juridik och Upphandling, Banverket, 2003-12-15 
114 Lars Johansson, Juridik och Upphandling, Banverket, 2003-12-15 
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orsaken till att de olika systemen lever kvar ganska stabilt. På bilden nedan åskådliggörs 
spridningen av matningssystem i Europa. 

 
Figur 6: Elektriska matningssystem för Väst- och Centraleuropas järnvägar115 
 
 
Tittar man på hela världen idag så finns det huvudsakligen sex olika standardsystem för 
matningsspänningar, varav tre är likspänningssystem (DC, Direct Current,) och tre är 
växelspänningssystem (AC, Alternating Current,). I länder som var tidiga med elektrifiering 
av järnväg (före 1960) valdes ofta likspänning eller lågfrekvent växelspänning. Den stora 
fördelen med att välja växelspänningssystem framför likspänningssystem ligger historiskt sätt 
i att växelspänningen var den enda spänning som kunde transformeras (i dag finns det 
metoder för att även transformera likspänning). Möjligheterna till transformering medförde att 
en hög spänning kunde hållas på kontaktledningen i förhållande till den spänning som motorn 
jobbade med. En högre spänning medför lägre ström vilket resulterar i en bättre 
effektöverföringsförmåga och lägre förluster på kontaktnätet. Sverige har idag ett 
matningssystem som levererar lågfrekvent växelspänning 16 kV och 16 ⅔ Hz. 
 
Nationer som utförde elektrifiering av tågtrafik vid senare tillfällen, dvs. efter 1950/1960 (ex. 
England, Finland, Danmark etc.), har ofta kommit att använda industrifrekvens i sina 
matningssystem. Detta innebär 50 eller 60 Hz och växelspänning. (Att detta har gjorts möjligt 
på senare år beror på den utveckling som tekniken har gjort inom området för 
traktionsmotorerna ombord på tågen.) Fördelen med detta är bland annat att 
frekvensomformning från elnätet inte är nödvändig vilket medför enklare matningsstationer 
och minskade förluster.116  
 
Då energi transporteras och omvandlas förekommer det ett visst spill på vägen, dvs. en del 
energi går förlorad i form av förluster. Enligt uppgifter från Banverket ligger den 
sammanlagda förlusten, för transport av energi via kraftöverföring samt förluster som 

                                                 
115 http://www.banverket.org/upload/pdf/leverantorsinfo/TipsOchRad/Entreprenadutbildning/Elteknik2.pdf , 
2003-10-24 
116 Järnvägssystem och spårfordon, del 1: Järnvägssystem, Elektrisk tågdrift och dess anläggningar, Evert 
Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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uppkommer vid frekvensomvandling, mellan 20-25 %.117 SJ förbrukar tåg-el genom 
Banverket med en ungefärlig årsförbrukning på 600 GWh. Förluster omkring 20 %, motsvarar 
då en årlig kostnad runt 51 Mkr; räknat med 2004 års budgeterade elpris på 42,8 öre/kWh.118  
 
Ytterligare förluster uppkommer i tågets egna transformatorer då spänningen omvandlas från 
16000 V ner till motorspänning, här räknas det grovt sätt föreligga en verkningsgrad på 
omkring 80 %, beroende på det specifika fordonets drivsystem. Total verkningsgrad för 
kraftöverföring, från leverantör till rullande tåg, kan approximativt sägas ligga runt 60 %119. 

5.1 Omformare 
Under järnvägselektrifieringens initiella skede hämtades elkraft till 
banmatningsanläggningarna från speciella kraftverk ämnade att enbart generera lågfrekvent 
växelspänning till tågdrift. Under 1920-talet, då elektrifiering av järnväg drogs igång i större 
skala, började man i Sverige istället att ta elkraft från det allmänna nätet. 120 
 
I det svenska allmänna nätet cirkulerar det trefas högspänd växelspänning med frekvensen 50 
Hz. För att denna energi ska kunna användas vid tågdrift fordras en transformering så att 
spänningen vid inmatningspunkterna är av enfas och inte större än 16 kV, detta kräver 
särskilda omformarstationer. Förlusterna över dessa omformarstationer varierar väldigt 
beroende på hur driften av stationerna ser ut samt vilken teknik som används för själva 
frekvensomformningen. Den äldre tekniken med roterande maskiner har en maximal 
verkningsgrad per enhet, omkring 88-93 % medan den nyare tekniken med statiska 
frekvensomriktare har maximal verkningsgrad av cirka 96 % per enhet. 1998 beräknade 
Banverket att ett utbyte av alla kvarvarande roterande omformare mot det nyare statiska 
alternativet skulle föra med sig en investeringskostnad mellan 1000-1500 Mkr. Besparingen 
som detta motsvarar uppgår till 15 Mkr och 36 GWh/år (se beräkningar bilaga 1.9). 121  På 
grund av den enorma investeringskostnaden/ombyggnadskostnaden installerar man dock 
endast statiska omformare vid nybyggnation. 
 
Banverkets roterande omformare består i princip av en 50 Hz trefas synkronmotor som på 
samma axel driver en synkronmotor av enfas och 16 ⅔ Hz (se principskiss figur 7).122 
Nackdelen med dessa omformare är att synkronmotorerna är väldigt tidsödande att starta upp 
och fasa in, vilket i sin tur innebär att de inte skulle klara av att tillgodose plötsligt 
effektbehov om de vid låg utnyttjningstid stängs av. (Det tar 2-3 minuter för omformaren att 
åter kopplas upp mot nätet.) Maskinerna måste därför under långa perioder köras på tomgång 
eller med väldigt låg effekt. Förlusterna vid omformning är inte proportionella mot 
förbrukningen utan ökar kvadratiskt mot kontaktledningens belastning. På bandelar med låg 
utnyttjningstid blir därför förlustandelen betydande om kontaktledningen ständigt ska stå 
under spänning.123 

                                                 
117 Lars Johansson, Juridik och Upphandling, Banverket, 2003-12-15 
118 Ingemar Boström, Finanschef, SJ AB, 2004-01-07 
119 El-investeringar för lägre förluster, 1998-05-05, Källa: Anders Bülund, gruppchef  (CBKE) Banverket, 2003-
10-28  
120 Järnvägssystem och spårfordon, del 1: Järnvägssystem, Elektrisk tågdrift och dess anläggningar, Evert 
Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
121 El-investeringar för lägre förluster, 1998-05-05, Källa: Anders Bülund, gruppchef  (CBKE) Banverket, 2003-  
10-28 
122 Järnvägssystem och spårfordon del 1: järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2001 
123 Elförsörjning vid SJ-BV. Debitering. H Lundén 1997-05-20 
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1-fas, 16kV

50 Hz 16 2/3 Hz

Spänning transformeras,
elektrisicitet genereras.

Synkronmotor 1 Synkronmotor 2

 
Figur 7: Principskiss frekvensomformare 
(Tolkad av Anna Forsberg efter boken Järnvägssystem och spårfordon del 1, se referenslista) 

I syfte att förbättra verkningsgraden vid frekvensomvandling driver dock Banverket i 
dagsläget ett projekt ämnat att utveckla automatik för att starta och stoppa roterande 
omformare.  
 
Omformare fungerar på ett sådant sätt att de antingen startar på prognos eller på 
överbelastning, prognosen visar hur stor belastningen förväntas vara under de närmaste fem 
minuterarna. (Omformarna har möjlighet att ställa prognos på grund av ett inbyggt system 
som registrerar den utmatade strömmen var tredje sekund.) 
 
För att kunna utnyttja frekvensomvandlarna bättre, dvs. undgå onödiga uppstarter på grund av 
tillfälliga lasttoppar, kan omformarnas kontrollutrustning modifieras. Genom en 
ombyggnation av kontrollutrustningen skapas möjligheten att ställa omformaren i viloläge. 
Till skillnad från tidigare koncept då ett stopp innebar att hela omformaren stannades, går 
viloläge i modifierad form ut på att omformaren bara kopplas ner gentemot enfassidan. Detta 
medför i sin tur att återuppkoppling mot nätet kan ske inom loppet av tio sekunder i stället för, 
som tidigare nämnts, 2-3 minuter.  
 
Då omformaren ställs i viloläge är likströmmen från mataren noll. Mataren är en enhet i 
omvandlaren som bedriver likströmsgenerering i syfte att magnetisera polerna i generatorn, 
magnetfältet, alstrat av rotorn, reglerar i sin tur sedan spänningen. 
Energibesparingen, i roterande omformare med automatiska starter och stopp, beror dels på 
minskade förluster i mataren men framförallt på generatorn och transformatorn, då dessa ej är 
aktiva under viloläge. Banverket räknar med en besparingspotential, i form av minskade 
förluster, motsvarande 10 000-15 000 MWh/år vilket skulle motsvara en årlig monetär 
besparing på 4-6 Mkr, räknat med ett elpris på 42,8 öre/kWh (budgeterat elpris för 2004)124. 
Ombyggnaden av omformare sker idag endast i samband med revisioner, dvs. storunderhåll, 
på stationerna. Av totalt 47 stycken omformarstationer i Sverige omfattar 27 stycken 
roterande omformare. Kostnaden per stationsbyggnad uppgår till 250 000 kr vilket skulle 
motsvara en investering mellan 6-7 Mkr, i det fallet alla stationer med roterande omformare 
byggdes om (se beräkningar bilaga 1.9). Ombyggnadskostnaden för själva omformaren är 
svår att uppskatta då arbetet, som nämnts ovan, görs i samband med revision av hela 
stationsbyggnaden. 125 
 
I dagsläget håller ett modifierat system, av roterande omformare, på att tas fram för 
Malmbanan. 
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5.2 Kontaktledningssystem 
Kraftförsörjningssystemet består i grunden, dels av omformare som omvandlar 3-fas 50 Hz 
till 1-fas 16 ⅔ Hz och 16 kV (vilket har behandlats ovan) men även av ett överföringssystem i 
form av kontaktledning. Kontaktledningen har till uppgift att transferera den elektriska 
energin från matningsstationen till fordonet, energiöverföringen sker genom att fordonets 
strömavtagare glider mot kontakttrådens undersida.  
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Det idag vanligast förekommande systemet för transport 
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ugtransformatorn är utrustad med två lindningar av samma lindningsvarvtal, en för 
ontaktledningsströmmen och en för rälsströmmen. Transformatorn strävar efter att 
pprätthålla balans så att de båda strömmarna blir lika stora dvs. om en ström av en viss 
torlek går i ena lindningen kräver den andra lindningen en ström av samma storlek. Detta 
edför att rälsströmmen stannar kvar i rälen där den sedan transporteras till närmast anslutna 

terledning.126  

 

av energi mellan leverantör och tågoperatör är ett så kallat 
BT-system (Booster Transformer System). Förutom en 
kontaktledning är detta system utrustat med vad som 
benämns sugtransformatorer och återledare. 
Då strömmen passerat dragfordonets traktionsmotorer leds 
returströmmen genom hjulen ner i ena eller båda rälerna, 
för att sedan gå tillbaka till matningsstationerna. En del av 
returströmmen tenderar dock att gå genom marken 
(strömmen väljer den väg som erbjuder lägst elektriskt 
motstånd). I järnvägssammanhang vill man dock att 
returströmmen ska gå i rälsen och inte bilda 
markströmmar (vagabonderade strömmar) då dessa har en 
tendens att bidra till elektriska störningar på exempelvis 
tele- och elkablar förlagda i marken nära banan. För att 
undvika störningar från vagabonderade strömmar förses 
kontaktledningen med sugtransformatorer samt isolerade 
återledare. 

Figur 8: Kontaktledningssystem 

id kraftöverföring kan grovt sägas att verkningsgraden vilar någonstans mellan 80-90 %.127  
essa förluster representerar, tillsammans med omformningsförlusterna, ett 20 procentigt 
ålägg till tågoperatörens elpris. Lägre förluster i Banverkets anläggningar är en bidragande 
aktor till lägre elkostnad för tågoperatören. 

n möjlighet för Banverket att minska överföringsförlusterna är genom ökad installation av 
ontaktledningssystem med strömåterledning av typen autotransformatorsystem, detta istället 
ör den traditionella sugtransformatorn som beskrivits ovan. 
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16 kV

30 kV 30 kV

Figur 9: Principskiss över funktionen av ett autotransformatorsystem 
(Tolkad av Anna Forsberg efter samtal med Anders Bülund, se referenslista) 

 
 
Ett autotransformatorsystem fungerar så att spänningen, över hela transformatorn, uppgår till 
30 kV. Från transformatorns mittpunkt och ner till rälen matas dock bara 15-16 kV. 
 
De två transformatorerna belägna närmast tåget förser fordonet med en spänning på 15-16 kV 
(se principskissen i figur 9). Utanför området för dessa transformatorer förekommer dock 
dubbla spänningen, vilket vid given effekt medför halva strömmen ( P=U*I). Förtjänsten med 
autotransformatorer ligger just i att strömmen halveras. Lägre ström resulterar i bättre 
effektöverföringsförmåga. Ökad effektöverföringsförmåga medför i sin tur lägre förluster på 
kontaktnätet. Installation av ett autotransformatorsystem kan jämfört med ett 
sugtransformatorsystem minska överföringsförlusterna med 30-50 %. Denna besparing skulle 
motsvara 18-30 GWh vilket i sin tur är jämförbart med en monetär behållning inom intervallet 
7-13 Mkr/år (se beräkning bilaga 1.8).128 
 
I dag har Banverket autotransformatorsystem installerade på, bland annat, delar utav 
malmbanan. Dessutom så har Banverket tagit beslut om, efter en kraftförsörjningsutredning, 
att autotransformatorsystem även ska installeras på Blekinge kustbana, då den från och med år 
2004 ska elektrifieras. Vid en nyelektrifiering, såsom denna, uppgår ungefärliga 
investeringskostnader för ett autotransformatorsystem till 53 Mkr/50 km medan en 
ombyggnation från BT- till AT-system ligger runt 20 Mkr/50 km. (Installation av ett BT-
system vid nyelektrifiering ligger jämförelsevis på 48 Mkr/50 km.)129 
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6 Resultatmatris 
 
 
 
 

 Invest.kost.(kkr)         Besparing (kkr/år) Besparing (MWh/år) Pay-off (år)
     
   
          Fjärrtåg   Regionaltåg     Fjärrtåg  Regionaltåg

Eco-driving total: 1)               50 - 200        16,8 - 50,3         41,4 - 124      39,2 - 117     96,8 - 290          ≈ 2-4 
Elmätare 2)                 10 - 15  
Utbildning                  1,5 - 2  
Optimeringssystem 3)   
Alternativ 1  4)   40  
Alternativ 2   5) 190  

            Lokdraget tåg           Lokdraget tåg 
PLC-styrning 6) 200 61,1 143          ≈ 3-4 

   
             Regionaltåg            Regionaltåg 

Nya tåg total:  248 581 
Vikt 7)         41,4 - 82,8      96,8 - 194 
Aerodynamik 8)         41,4 - 82,8      96,8 - 194 
Återmatning 9) 0          166 - 290       387 - 677 
Ökat utrymmesutn. 10)          82,8 - 248       194 - 581 

   
 
Tabell 3: Matrisen sammanfattar och åskådliggör varje åtgärds besparingspotential, investeringskostnad samt amorteringstid.  
 
 
1) I fallet regionaltåg har besparingen beräknats för X12 och X14. Nyare tåg exempelvis Regina förväntas ha en besparing  

inom intervallet för fjärrtåg och regionaltåg så som de har åskådliggjorts ovan. Detta då Reginatågens energiförbrukning 
       är lägre än äldre regionaltåg men högre än exempelvis X2000. 
 
2) Investeringskostnaden motsvarar i fallet elmätare installationskostnaden/drivenhet. Uppgiften är tagen från tyska DB AG 

där elmätare redan finns installerade. 
 
3) Investeringskostnaderna har approximerats för CATO (framtagning av mjukvara).  
 
4) Priset gäller för investering av endast CATO-Train fördelat på 100 lok. 
 
5) Priset gäller för investering av komplett CATO-system fördelat på 100 lok. 
 
6) Då beräkningarna är gjorda per vagn, antas vid PLC-styrning ett tåg med 8 vagnar. 
 
7-10)  Absolut besparing dvs. tar ej hänsyn till inverkan av annan åtgärd. För dessa effektiviseringsåtgärder har ingen kostnad    
kunnat härledas fram, förutom i fallet återmatande bromsar där kostnaden för själva återmatningsfunktionen är 0 kronor. 
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Syftet med detta examensarbete är uppfyllt genom att verkställda- och påtänkta 
energieffektiviseringsåtgärder, för SJs eldrivna tåg, sammanställts. Dessutom har en kostnads- 
och besparingskalkyl, för dessa, upprättats. Matrisen kan sammanfattas och tolkas på följande 
sätt: 
 

 Det finns stora energimässiga besparingspotentialer inom området för SJs 
regionaltrafik. Då regionaltrafik kännetecknas av relativt täta stopp, samt går mot en 
utveckling där fordonens hastighet ökar, ligger det stora sparmöjligheter i hur tågen 
framförs. Energisnål körning (Eco-driving), med allt vad det innebär, är en strategi 
som kan medföra stora besparingar utan att bringa allt för höga kostnader. Inom 
området för personalutbildning samt införandet av optimeringssystem föreligger det 
finnas betydande besparingar för såväl fjärrtrafik som regionaltrafik. 

 
 I fallet för optimeringssystem är det kostnaden för mjukvaran som redovisas. 

Ytterligare kostnader kan tillkomma, exempelvis digitalisering av bandata etc. Priset 
kan även variera beroende på vilken optimeringsnivå man vill uppnå samt, hur man 
bedriver samarbetet med banförvaltaren. 

 
 När det gäller uppvärmning av stationära vagnar har TrainTech, i en undersökning, 

åskådliggjort att PLC-utrustning, för automatiskt omkopplande till banläge, är ett 
redskap som visat sig vara både driftsäker och välfungerande i personvagnsmiljö. 
Resultatmatrisen visar också att nödvändiga investeringar beräknas återbetala sig 
relativt snabbt, inom loppet av 3-4 år. 

 
 För regionaltrafik spelar användandet av återmatande bromssystem en viktig roll. 

Både Öresundstågen och Regina har en återmatningskapacitet mellan 25-30 %. I 
dagsläget återmatas för dessa fordon ungefär 18 % av inkommande energi. 
Anledningen till att användandet av el-bromsen ej är högre kan antas bero på flera 
saker. Faktorer som, för små tidsmarginaler samt bristande kunskap, skulle kunna vara 
två motiv till denna låga återmatningsgrad. Återmatningsfunktionen i nya fordon 
medför ingen merkostnad (dvs. ren vinst) då den, redan från början, finns inbyggd i 
dagens moderna motorer. 

 
 I resultatmatrisen saknas, när det gäller kategorin ”Nya tåg”, information gällande 

investeringskostnaden för respektive besparingsåtgärd. Detta har visat sig vara svårt 
att härleda fram, vilket resulterat i att dessa rutor lämnats tomma. 
Besparingspotentialen, i kr och Wh, så som den är åskådliggjord i resultatmatrisen, 
kan för nya tåg användas i syfte att redovisa betydelsen av ett tågs utformning i 
energisammanhang. De nya Regina och Öresundstågen har uppvisat en 
energibesparing på 30 % jämfört med de äldre regionaltågen X12 och X14. Detta 
motsvarar en besparing på 248 000 kr per år och tåg, vilket bland annat är resultatet av 
bättre aerodynamisk utformning, återmatande bromssystem, minskad tågvikt per plats 
samt förhöjd kapacitet genom ökat antal sittplatser. 
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7 Diskussion 
I resultatmatrisen, som presenteras i kapitel 6, framträder fakta rörande investeringar SJ skulle 
kunna göra för att främja sparandet av energiresurser. Den information som synliggörs 
behandlar dels eventuella investeringskostnader men även den besparingspotential som 
förknippas med tågtrafikens elförbrukning. Vid uppställandet av information, så som det har 
gjorts i matrisen ovan, är det av stor betydelse att en granskning av fakta sker. Vad är det 
egentligen som åskådliggörs, vilken information skyls och vad säger de siffror som 
framträder? Är de effektiviseringsåtgärder, som tagits upp, dem som i störst utsträckning kan 
påverka SJs energiförbrukning och hur skulle matrisen kunna förstärkas som beslutsunderlag? 
Ytterligare frågor som kan tänkas relevanta att ta upp i en studie som denna är; hur jobbar 
andra tågoperatörer med energieffektivisering samt vad skulle Banverket kunna göra för att 
hjälpa SJ i sitt effektiviseringsarbete? 

7.1 Vikten av ökad beläggning 
Till de energieffektivaste tågen som görs idag räknas det japanska höghastighetståget 
Shinkansen. Trots sina 270 km/h uppgår dess energiförbrukning endast till 
0,04 kWh/pers-km vilket utgör mindre än hälften av vad svenska snabbtåget X2000, vid  
200 km/h, förbrukar (0,1 kWh/pers-km). Hemligheten med dessa låga siffror ligger till stor 
del bakom den teknik som har diskuterats i denna uppsats. För det första så väger japanska tåg 
extremt lite, de har en god aerodynamisk design samt är utrustade med återmatande 
bromssystem. Andra faktorer som bidrar till den låga energiförbrukningen är landets 
infrastruktur. Japans järnvägar har byggts för mycket hög standard framförallt beträffande 
spårgeometri och underhållskvalité. Stora kurvradier bidrar till att jämna hastigheter kan 
hållas dvs. medför minskat behov för onödiga inbromsningar och accelerationer. Den stora 
skillnaden, som gör att Shinkansen kan upprätthålla en sådan liten energiförbrukning jämfört 
med svenska snabbtåg ligger främst i innebörden av följande begrepp: beläggningsgrad samt 
högt utrymmesutnyttjande.130 Beläggningen på svenska resandetåg är i genomsnitt 35-40 %. 
De mest attraktiva tågen, exempelvis X2000 och diverse andra fjärrtåg har en något högre 
medelbeläggning, i genomsnitt runt 50 %. Detta kan ställas i kontrast till Shinkansen som är 
god för en medelbeläggning mellan 70-80 %.131 Energiförbrukning kan, som nämnts ovan, 
uttryckas som den förbrukande andelen energi per transporterad resenär. Detta medför att ju 
fler passagerare som kan transporteras på ett och samma tåg desto större blir främjandet av en 
låg elkonsumtion. En ökning av beläggningen på svenska fjärr- och regionaltåg motsvarandes 
15 % skulle svara mot minskad energiförbrukning ekvivalent med 25 % för fjärrtåg samt med 
32 % för regionaltåg (X12 och X14), för beräkning se bilaga 1.12 . 
 
Attraktiv tågtrafik kan bidra till ökad beläggningsgrad, ökat utrymmesutnyttjande tillåter ökad 
attraktivitet. (Ökat utrymmesutnyttjande diskuteras i kapitel 4.3.) Hur ska då svensk 
tågindustri förbättra sin konkurrenskraft, öka sin attraktivitet och genom detta, minska sin 
energiförbrukning? Järnvägsgruppen på KTH diskuterar detta dilemma i sin avhandling om 
”Effektiva tågsystem för framtida persontrafik” (se referenslista) och framhåller relevansen 
av, främst, tre parametrar: 
 
 
 

 
130 Inproved energy efficiency in future rail traffic, Evert Andersson, KTH, Järnvägsteknik, Institutionen för 
farkostteknik, Stockholm 2000 
131 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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- Ökad resstandard dvs. kortare restider samt attraktivare tåg. 
- Lägre biljettpris 
- Ökad tillgänglighet 

 
Om snabbare och mer bekväma tåg sätts in i attraktiva tidslägen är sannolikheten stor att 
resandet dvs. beläggningsgraden kommer att öka. I Sverige finns det flera bra exempel på att 
detta är ett rimligt antagande. Ett typiskt fall är den ökade beläggning som införandet av 
X2000 på sträckan Stockholm-Göteborg, i början av 90-talet, förde med sig. Ökad hastighet 
och kortare restider fick, vid denna tidpunkt, till följd ett ökat tågresande med cirka 25 %. 132  
 
Lägre biljettpriser, som utgörs av punkt två på listan av faktorer för förhöjd attraktivitet, har 
visat sig vara en parameter med stor känslighet/elasticitet. Även här kan etappen Stockholm- 
Göteborg exemplifieras. Trots att X2000 medför ökad hastighet och kortare restider, har 
resandet på linjen, totalt sett, begränsats. En X2000-biljett kostar i regel mer än en biljett till 
ett vanligt långsammare tåg. Då Intercity tågen blir färre och färre bidrar detta till förlusten av 
de passagerare som inte är beredda att betala extra för kortare restider, dessa resenärer väljer 
istället att färdas med andra transportmedel.133 
 
För att tågtrafiken ska höja sin attraktivitet bör man inte bara satsa på ökad resstandard till 
lägre biljettpriser utan även på ökad tillgänglighet. Reseundersökningar, som omnämns i 
boken ”Effektiva tågsystem”, åskådliggör tendensen att användandet av tåg minskar med 
avståndet till stationen. Vidare studier, hämtade från samma källa, menar också att utökad 
regional tågtrafik med stopp på många stationer kan attrahera inte bara regionala resenärer 
utan även ge ett betydelsefullt tillskott av långväga resenärer till snabbtågtrafiken.  
Då regional- och lokaltrafiken karakteriseras av fler stopp än fjärrverksamheten är rimligtvis 
också energiförbrukningen för dessa tåg högre. Som nämnts ovan har regionaltrafik i Sverige 
även en lägre medelbeläggningsgrad vilket, ur ett perspektiv av kWh/person, också bidrar till 
ökad energiförbrukningen. SJ satsar i dagsläget mycket på just regionaltrafiken och ökandet 
av dess attraktivitet. Nya fordon byggda för högre hastigheter samt för utökat 
utrymmesutnyttjande, exempelvis Öresundstågen, Regina och X40, har köpts in. 
 
Ökad attraktivitet inom järnvägssektorn är i dag ett måste för att vinna konkurrenskraft 
gentemot transportmedel som flyg, bil och buss. Verksamhetsområdet för tågdrift är tvunget 
att uppnå ökad kostnadseffektivitet.134 Denna studie har tagit upp ett flertal 
utvecklingstendenser som alla leder mot en minskad energiförbrukning. Minskad 
energiförbrukning och ökad kostnadseffektivitet är två begrepp som, när det gäller tågdrift, 
visats sig gå hand i hand. Ökad beläggning samt ökat utrymmesutnyttjande är i högsta grad 
önskvärda parametrar, dels ur ett energibesparingsperspektiv, men även för att uppnå hög 
kostnadseffektivitet. 135 
 
Tågbranschen är ett ytterst komplext transportsystem. Nedan åskådliggörs ett blockschema 
som visar sambandet mellan åtgärder, och effekter av dessa, så som de har diskuterats i denna 
uppsats.  

 
132 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
133 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
134 Jan Forsberg, VD SJ AB, 2003 
135 Improved energy efficiency in future rail traffic, Evert  Andersson, KTH, Järnvägsteknik, Institutionen för 
farkostteknik, Stockholm 2000 
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Figur 10: Sambandet mellan åtgärd och effekt såsom det har diskuterats i denna studie. 
(Tolkad av Anna Forsberg) 
 

 som figuren är ritad kan urskiljas att ökad attraktivitet innehar en central position när det 
ller främjandet av minskad energiförbrukning. Investeringar i optimeringsteknik kan dels 
sultera i minskad bränsleförbrukning men även åstadkommandet av ett ökat trafikflöde, 
inskade störningar, ökad punktlighet etc. Dessa faktorer leder i sin tur till attraktivare 
trafik. För att kunna möta transportbranschens stigande konkurrens om minskad restid så 

formar man i dagsläget järnvägsfordon i allt högre hastigheter. Snabba tåg vinner ökad 
raktivitet hos kunden. 
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För att undvika en stigande energiförbrukning vid framförandet av dagens snabbtåg 
modifierar man fordonen så att de dels ska väga mindre, dels är utformade så optimalt som 
möjligt ur en aerodynamisk synvinkel, samt utrustade med återmatade bromssystem och högt 
utrymmesutnyttjande. Nya snabba tåg med en modern design medför ökad attraktivitet och 
ökat kundintresse. Ökat utrymmesutnyttjande medför möjligheten till fler resenärer per tåg 
vilket i sin tur innebär en ökad beläggning samt minskad energiförbrukning per 
personkilometer. Ökad attraktivitet dvs. fler tågresenärer/fordon är en ständigt återkommande 
parameter när man talar om minskad energiförbrukning per personkilometer. Detta, samt 
synergieffekterna av olika åtgärder, dvs. effekterna av olika åtgärders samverkan, är vad figur 
10 försöker illustrera.  

7.2 Ekonomiska kalkyler 
När ett företag gör investeringar får de oftast ekonomiska konsekvenser under flera år. Under 
den tid som investeringen utnyttjas måste företaget uppskatta, framtida in- och utbetalningar 
samt, utifrån dessa, komma fram till huruvida investeringen är lönsam eller inte.  
I denna studie, som rör SJs eventuella satsningar inom verksamhetsområdet för 
energieffektivisering, har den så kallade pay-off metoden tillämpats. Pay-off metoden är en 
enkel investeringskalkyl som enbart går ut på att se hur lång tid det tar att få tillbaka (tjäna in) 
det som företaget investerat. Pay-off kalkylen är, som precis förtydligats, ett enkelt 
beräkningssätt vilket kan sättas till metodens fördel. Nackdel är dock det faktum att man, 
genom att använda detta kalkyleringssätt, ställer återbetalningstiden i fokus. Man bortser helt 
från fenomen som inflation och kalkylränta. Det enda som beräknas är hur snabbt 
investeringen blir betald utifrån de årliga inbetalningsöverskotten. Finns det flera 
investeringsalternativ att välja mellan är det alternativet med kortast återbetalningstid som ska 
väljas. Detta bidrar till att ingående pengaflöden, som äger rum efter återbetalningstiden, 
ignoreras, vilket medför att ett projekt som exempelvis returnerar 1 miljon kronor efter en sex 
års period rankas lägre än ett projekt som återlämnar noll kronor efter fem år.136 Pay-back 
metoden gynnar endast kortsiktiga investeringar. Ett exempel som tydliggör detta är fallet för 
energieffektivisering av nyproducerade tåg. När man köper ett energieffektivt tåg köper man 
inte enbart de enskilda åtgärderna såsom reducerad vikt eller bättre aerodynamisk utformning, 
investeringen gäller hela tåget. Anskaffning av fordon hör sällan till vad som menas med 
kortsiktiga investeringar. Vad som också är intressant att lyfta fram är möjligheten att en 
besparingsåtgärd kan medföra flera kostnadsreducerande effekter än enbart energihushållning. 
Här kan, som ett exempel, införandet av informativa optimeringssystem i loken åskådliggöras. 
Som visualiseras i figur 10, medför ett optimeringssystem, förutom minskad 
energiförbrukning, även ökat trafikflöde, minskade störningar, ökad punktlighet samt 
minskade underhållskostnader. Alla dessa parametrar kan härledas till någon form av ökad 
kostnadseffektivitet. Ett typiskt fall, där en stor ekonomisk besparing finns, är underhållet av 
mekaniska bromsar. Genom användandet av ett optimeringssystem får lokföraren möjlighet 
att i ökad utsträckning nyttja den elektriska återmatande bromsen, vilket medför minskat 
slitage på bromsbelägg, bromsskivor etc. Innebörden av detta är att pay-off tiden, som i 
resultatmatrisen enbart åskådliggör investeringskostnaden i förhållande till energibesparingen, 
skulle reduceras i det fall alla vinstområden togs i beaktande.  
 
Ett exempel, på liknande fenomen, är vid nyinvesteringar av tåg. Syftet med införskaffandet 
av ett tåg är att sätta det i produktion. Produktionen för SJs del innebär att transportera 
betalande resenärer vilket i sin tur resulterar i inkomster. Det är dessa inkomster som sedan 
bestämmer hur snabbt fordonsinvesteringen kommer att återbetala sig. 

 
136 www.toolkit.cch.com/text/P06_6510.asp , Payback Period Analysis, 2003-10-14 
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Effektiviseringsåtgärder representerat av exempelvis ökat utrymmesutnyttjande, lättare 
material effektivare drivsystem etc. är alla parametrar som bidrar till lägre energiförbrukning, 
de bidrar dock även till faktorer som ökad attraktivitet samt en möjlighet att transportera ökat 
antal människor. Hur stor del av den totala investeringskostnaden som varje 
energibesparingsåtgärd utgör, har i denna uppsats ej kunnat härledas. Informationens relevans 
kan tyckas vara angelägen då kostnaden för åtgärden bör ställas i relation till dess 
besparingspotential. Enligt vad som framkommit i resultatmatrisen, se kapitel 6, kan stora 
besparingar, rent energimässigt, göras genom satsningen på ett tågs utformning. Trots 
storleken på vinsten är omfattningen av kostnaden så mycket större att en jämförelse blir 
missvisande. För att exemplifiera detta kan antas att investeringskostnaden för ett tåg uppgår 
till 50 Mkr. Låt säga att 14 % av detta pris utgörs av kostnaden för utformning av 
aerodynamiska fronter. Dessa 14 procent motsvarar då cirka 7 Mkr. Att sätta detta i relation 
till en årlig energibesparing på 80 000 kr medför att pay-off kalkylen skulle visa ett resultat 
motsvarandes ”olönsam investering”. Som nämnts ovan är det vinsten av att transportera 
betalande resenärer som bör bära den största delen av ett tågs investeringskostnad.  

7.3 Miljöperspektivet 
Den miljöpåverkan förknippad med eldrift av tåg beror i främsta fallet på hur energin 
produceras. SJ köper i dagsläget endast förnybar el, från vattenkraft, till sina fordon vilket 
medför att elproduktionen orsakar minimala utsläpp. Även under drift är miljöpåverkan 
väldigt låg. Detta kan exemplifieras av koldioxidutsläpp/person motsvarandes utsläpp från tre 
milliliter bensin vid resa, med SJ, mellan Stockholm och Göteborg.137 Resultatmatrisen som 
introduceras i kapitel 6 presenterar information gällande besparingspotentialer förenade med 
energikonsumtion. Dessa ger upplysning om sparandemöjligheter, både ur en ekonomisk 
synvinkel (kr) samt ur ståndpunkt av resurshushållning (kWh). Vad som saknas i matrisen är 
direkt information om besparingens bidrag ur ett miljöperspektiv. Miljöperspektivet definieras 
i detta fall som föroreningar till luft. Då alla effektiviseringsåtgärder i matrisen avser tåg-el 
(samma energikälla), kan antas att miljöpåverkan, i samband med energiförbrukningen, 
sjunker proportionellt med ökad besparingen av resurser (kWh).  
 
Beroende på vad man bestämmer för avgränsningar till sitt problem varierar antalet 
medverkande parametrar. Bara för att energiförbrukningen när det gäller tågdrift inte medför 
någon större miljöpåverkan innebär det inte att tågtrafiken inte har någon inverkan på sin yttre 
omgivning. Ramarna för denna studie har dragits kring området; energieffektivisering av SJs 
eldrivna tåg. Detta medför att miljöpåverkan, som ej står i direkt anknytning till energi blir 
”osynlig” i undersökningen. 
 
Som nämnts ovan bidrar tågtrafiken, jämfört med andra transportmedel, till en relativt liten 
miljöpåverkan (ur energisynpunkt). Enligt resonemang som förts av Järnvägsgruppen på 
KTH, i utredningen Effektiva tågsystem för framtida persontrafik (se referenser), är det av 
största vikt att denna utveckling fortsätter. Resultatmatrisen i har en stark ekonomisk 
tyngdpunkt vilket enligt nyss nämnda referens anses vara fördelaktigt. ”Effektiviseringar i 
syfte att främja miljön bör fortlöpande förbättras, dock ej på ett sådant sätt att det blir kraftigt 
kostnadsdrivande. Detta skulle försämra järnvägens konkurrenskraft och sannolikt ge en, 
totalt sett, större miljöpåverkan.” 138  
 

 
137 www.om.sj.se/article/0,4453,1232_1,00.html ,2003-12-01  
138 Effektiva tågsystem för framtida persontrafik, Järnvägsgruppens publikation 9702, Nytryck 2002.12, KTH, 
Stockholm 
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7.4 Hur kan resultatmatrisen förstärkas som beslutsunderlag? 
Ovan har ett antal svagheter, beträffande resultatmatrisen som beslutsunderlag diskuterats. 
Dessa svagheter har bland annat vidrört ekonomiska och miljömässiga faktorer som kan 
tyckas verka osynliga för beslutstagaren. I syfte att stärka matrisen som beslutsunderlag skulle 
utförligare utredningar med hjälp av systemanalytiska verktyg kunna tillämpas. 
Systemanalysen tjänar som ett redskap för att beskriva, analysera och planera komplexa 
system och kan användas inom ett flertal vetenskapliga områden. 
 
Cost-Benefit kalkylen (CBA) är ett ekonomiskt verktyg för att mäta kostnader och nytta. 
Vid ett beslutsfattande är man ofta intresserad av avgörandets fördelar och nackdelar. När 
favör sedan ställs mot belastning, uppstår frågan vad som ger den största nettovinsten. I Cost-
Benefit analysen används ett beräkningssätt kallat nuvärdesmetoden. Med hjälp av denna 
princip kan framtida, förväntade, in- och utbetalningar räknas om till ett nuläge. Till skillnad 
från Pay-off metoden, som diskuterades under kapitlet Ekonomiska beräkningar, tar man här 
hänsyn till pengars värde över tiden dvs. man beaktar faktorer såsom inflation, kalkylränta 
etc. Sammanfattningsvis kan sägas att nuvärdesmetoden är en del av Cost-Benefit analysen 
som fristående kan användas, ur rent ekonomiska hänseenden, i syfte av investeringskalkyl.  
 
Till skillnad från en finansiell kalkyl, som endast mäter om ett projekt är lönsamt eller ej, 
mäter en Cost-Benefit kalkyl huruvida ett projekt ökar eller minskar den totala välfärden i 
samhället. Metoden används för att värdera aktiviteter från ett samhällsekonomiskt perspektiv 
vilket medför att miljöaspekter såväl som ekonomiska aspekter kan inkluderas i analysen. När 
effekterna av ett projekt, både positiva och negativa, har identifierats ska de värderas som 
kostnader och nyttor vid olika tidpunkter. Alla kostnader och nyttor omvandlas sedan, precis 
som tidigare nämnts, till nuvärden för att möjliggöra summering. Omvandlingen, av framtida 
kostnader och nyttor, till nuvärden görs ofta med hjälp av en diskonteringsränta som väljs 
efter genomförandet av lämpliga approximationer.  
 
När det gäller monetär uppskattning av miljöaspekter är det ofta en fråga om att prissätta 
människors värderingar. Detta då miljöpåverkan inte motsvarar några passande 
marknadsvärden. I detta hänseende blir betalningsvilja ett centralt begrepp inom Cost-Benefit 
analysen. Betalningsvilja kan dels definieras som vad marknaden är beredd att betala för att 
undvika en viss kostnad, exempelvis i form av emissioner, men kan även uttryckas i termer av 
återställandekostnad dvs. vad priset är för att återställa någonting till sitt ursprungliga skick. 
 
I syfte av denna studie skulle frågan kunna ställas som; hur stor är resenärens betalningsvilja 
när det gäller sparandet av naturens resurser? 
 
Vad det anbelangar resultatmatrisen skulle Cost-Benefit Analysen, i det främsta fallet fungera 
som en förstärkning rent ekonomiskt, detta genom tillämpandet av nuvärdesmetoden som en 
kompletterande investeringskalkyl. Analysen inkluderar även beaktandet av miljöaspekter 
vilket också kan vara av stor betydelse. Då främsta intresset med matrisen är åskådliggörandet 
av kostnaden för åtgärden, i relation till besparingskapaciteten kan dock inkluderandet av 
samhällets monetära värderingar bidra till onödigt mycket osäkerhet i beslutsunderlaget.139 
 

 
139 Miljösystemanalys och miljöledning, Fredrik Burström & Björn Frostell red. KTH, Industriellt miljöskydd  
institutionsrapport TRITA-KET-IM 200:1 
http://toolkit.cch.com/text/P06_6530.asp ,2003-10-14 
www.expowera.com , Nuvärdesmetoden, 2003-11-28  
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I det fallet man vill lägga större tyngd i beslutsmaterialet, från ett miljöperspektiv, är 
livscykelanalysen (LCA) ett vedertaget verktyg för utvärdering av emissioner och 
resursförbrukning. Med hjälp av detta redskap skulle ett ”från vaggan till graven” perspektiv, 
när det gäller tågdriften, kunna uppnås (beroende på var någonstans man sätter 
systemgränserna).  
 
Metodiken för framtagandet av en livscykelanalys består av flera delsteg. Den första 
sekvensen inkluderar en noggrann måldefinition samt en omsorgsfull planering av systemets 
gränser; vad som ska falla inom analysens ramar och vilken information som kan hållas 
utanför. För att få en så ”klar spelplan” som möjligt är det viktigt att lägga stor tyngd och 
precision på måldefinitionen.  
 
LCA:ns steg nummer två innefattas av en inventeringsprocess. Här görs en datainsamling 
över bland annat energi- och materialbehov, härrörande utsläpp, kemikalier etc. 
För varje process i flödesschemat behövs data som beskriver specifik aktivitets in- och 
utflöden. 
 
Redan efter de första två delarna i analysen kan ett slags resultat presenteras. Detta resultat 
går under benämningen livscykelinventering (LCI) och säger egentligen inte speciellt mycket 
om graden av miljöpåverkan. Däremot kan man få en viss uppfattning gällande omfånget av 
resursförbrukningen samt en ökad insikt i vad som konsumeras och i vilka mängder. Som 
nämnts ovan är LCA:n tänkt att fungera som en ”livsomfattande” analys med ett ”vaggan till 
graven” perspektiv. Hur omfattande en sådan här analys blir, beror i stor utsträckning på vart 
någonstans i systemet man sätter gränserna; vilken information är viktigast för 
problemställningen. I syfte att tjäna som ett verktyg för SJs energiundersökning skulle 
antagligen systemgränserna sättas enligt figur 11. Detta medför i princip en omstrukturering 
av livscykelanalysen till en mer enenergifokuserad analys. Aktiviteterna innanför det 
streckade området i figuren involverar, i stort, problemställningen som tas upp i denna studie. 
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Utvinning av 
energi 

Utvinning 
av råvara 

Användning Konstruktion Underhåll 
(Tåg i produktion)

Återvinning Skrotning/sluthantering 
av mtrl av ”avfall”. 

Figur 11: Här åskådliggörs ett flödesschema för att exemplifiera hur ett tågs livscykel skulle 
kunna se ut. (Tolkad av Anna Forsberg) 

 
  
Som precis klarlagts inkluderar inte inventeringsdelen information om graden av 
miljöpåverkan vilket medför att efter livscykelinventeringen utförs en 
miljöpåverkansbeskrivning. Här är det också viktigt att göra limitationer och att bestämma i 
detalj vilka typer av miljöproblem som ska inkluderas i analysen. 
Då begränsningar genomförts beskrivs sedan vilka emissioner som bidrar till vilka 
miljöproblem, varpå man kvantifierar hur stort bidraget är från de olika utsläppen. Vanligt 
förekommande sätt att beskriva mängden emission på är med så kallade ekvivalensfaktorer. 
Ett exempel på en sådan faktor är GWP, Global Warming Potentials, som återger olika 
ämnens bidrag till växthuseffekten jämfört med koldioxid. 140 
 
Med hjälp av ovan beskrivna tillvägagångssätt skulle resultatmatrisen även kunna 
kompletteras med information, gällande resursbesparingens bidrag till minskad emission av 
koldioxid. Detta medför i sin tur ett åskådliggörande av besparingarnas minskade kontribution 
till ökad växthuseffekt. 
 
Styrkan i att genomföra en LCA/LCI/Energianalys ligger oftast i att skapa sig mer kunskap 
gällande den aktuella aktiviteten. I syfte att göra effektiviseringar är det av största vikt att ha 
stort kunnande om det så kallade nollalternativet, dvs. kännedom om aktiviteten i 
initieringsskedet. Systemanalys, i enlighet med ovannämnda verktyg, har stor potential att 
bidra med sådan kunskap. 

7.5 Minskad elkonsumtion – Vad kan Banverket göra? 
Banverket är, i likhet med vägverket och luftfartsverket, en förvaltningsmyndighet med ett 
övergripande ansvar för hela det representerade transportsystemet, dvs. järnvägssektorn. 
Dokumenterade transportpolitiska mål förevisar att, förutom främjandet av säker trafik och 
hög tillgänglighet, vill Banverket bidra till åstadkommandet att uppnå fastlagda nationella 

 
140 Miljösystemanalys och miljöledning, Fredrik Burström & Björn Frostell red. KTH, Industriellt miljöskydd 
institutionsrapport TRITA-KET-IM 200:1 
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miljökvalitetsmål. Detta genom att bland annat understödja god hushållning av mark, vatten, 
energi och andra naturresurser.141  
 
För att frambringa en lägre energiförbrukning i samband med tågdrift är det viktigt att det 
finns ett gemensamt arbete mellan tågoperatör och banförvaltare. Det finns en hel del åtgärder 
som tågoperatören, SJ, kan vidta för att uppnå lägre energikonsumtion (dessa har diskuterats 
tidigare). Många insatser kräver dock även ett visst engagemang från Banverkets sida, se figur 
12.  

 
 

   Tidtabells-  Förar- konstruktion Elmätare 

Besparingspotentialen genom effektiviseringar och investeringar i ny teknik anses vara 
förhållandevis stor. Avsaknaden av mätvärden innebär dock att det blir komplicerat att avgöra 
var någonstans åtgärderna får störst effekt. Som tidigare har diskuterats under rubriken 
”Elmätare” är det med dagens mätsystem problematiskt att analysera energiförbrukningen per 
tåg, detta då elkonsumtionen enbart mäts vid omformarstationerna. Att införa elmätare i varje 
tåg skulle dels tillföra tågoperatören större kunskap om faktisk förbrukning, men framförallt 
tjäna som ett verktyg för bedrivandet av seriösa förbättringsarbeten. Banverket har i dagsläget 
tagit på sig inhandlandet av mätutrusningen varpå varje tågoperatör därefter står för 
installationskostnaderna.  
 
I den stund som den här studien görs (hösten 2003) har ännu ingen installation av elmätare 
gjorts på befintliga fordon (bara nylevererade tåg). Anledningen till detta är en del praktiska 
och tekniska svårigheter som fortfarande inte har utretts (se kapitel 2.3.1). På SJ upplevs det 
att kommunikationen, mellan Banverket och tågoperatören, sviktar när det gäller detta ärende. 
Frågorna gällande införandet av elmätare är många, svaren från Banverket är dock oftast 
luddiga och undvikande. Här skulle samarbetet mellan parterna ytterligare kunna förstärkas. I 
stället för att inta ett utanförskap där man bara väntar på information skulle SJ mera aktivt 

 
141 www.banverket.se/upload/pdf/om_banverket/BV_Regleringsbrev_2003.pdf , 2003-12-08 

 
utbildning   

  
Överförings/ 

        SJ  Banverket Omformnings- 
 förluster    

Effektivare Optimerings 
 tåg system 
Signalsystem 

Figur 12: Åskådliggör vikten av ett gemensamt intresse för energieffektivisering då det på 
många områden krävs ett samarbete mellan tågoperatör och banförvaltare. (Anna Forsberg) 
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kunna engagera sig i projektarbetet. Banverket står som den ansvarige när det gäller 
införskaffandet av varan och är även ansvarig för framtagningen av funktionsdugliga 
instrument. Tågoperatören behöver dock större insyn i det arbetet. Hur jobbar man på 
Banverket med implementeringen, vad är nästa steg, vet man hur problemen ska lösas etc? 
Detta är viktiga frågor för att skapa trygghet inom organisationen. Genom större 
genomskinlighet i projektet undviks risken för ryktesspridning. Dessutom bidrar känslan av 
delaktighet, till eliminering av orosmoment som annars lätt kan uppkomma.  
 
En annan energieffektiviseringsåtgärd som kräver bra samarbete mellan tågoperatör och 
banförvaltare är införandet av optimeringssystem. De optimeringssystem som har diskuterats i 
kapitel 2.3.2 är i stort behov av uppdaterad bandata. Detta medför att Banverkets delaktighet 
är en förutsättning för ett funktionsdugligt system. Ska informationssystemet sedan 
vidareutvecklas för åstadkommandet av optimerad trafikplanering är Banverket i allra högsta 
grad inblandad, detta då både trafikplanering och trafikledning är instanser under 
banförvaltaren. 
 
För att kunna bedriva energisnål körning är det önskvärt att lokföraren i största möjliga mån, 
dels använder den elektriska bromsen i så stor utsträckning som möjligt samt dels främjar ett 
mjukt körsätt, utan kraftiga accelerationer och inbromsningar. Eco-driving/energisnål körning 
bidrar dock till en något längre gångtid än om ”kortast möjliga körstrategi” tillämpas. 
Tidtabellsplanering präglas idag, till större del av kundorientering och kostnadseffektivitet än 
av energieffektivitet. Som tidigare har nämnts, i samband med energisnål körning, är 
elasticiteten för den genomsnittliga energikonsumtionen mycket större än tidselasticiteten. En 
ökning av tidsmarginalen med bara 1-2 % kan leda till energibesparingar uppåt 10 %.  
Sträckan Stockholm-Västerås kan användas som åskådliggörande exempel. Denna sträcka tar 
cirka 53 minuter att färdas med ett SJ Intercity tåg. En ökning av inbyggd tidsmarginal med 1-
2 % skulle motsvara en höjning av gångtiden på cirka 1 minut, vilket i sin tur innebär att 
lokföraren, i större utsträckning, får möjlighet att använda den elektriska bromsen (återmata 
energi). Ökad tidsmarginal är även en nyckelfaktor för punktlighet. Banverket skulle här 
kunna bedriva utökat arbete för åstadkommandet av förhöjt trafikflöde. Energisnål körning 
behöver inte innebära en konflikt för tidtabellsläggaren då de flesta resenärer sätter ett högre 
pris på punktlighet än en minimal tidsreduktion. 
 
Enligt tidigare redogörelse, från kapitlet ”Transportförluster”, förekommer det energiförluster 
i Banverkets anläggningar som uppgår till 20 % av den energiförbrukning SJ debiteras. 
Förlusternas storlek varierar beroende på vilken teknik som tillämpas. När det gäller 
frekvensomformning finns det nya statiska omformare som har högre verkningsgrad än gamla 
roterande maskiner. Då ett utbyte av alla roterande omvandlare till statiska, är förknippade 
med väldigt höga investeringskostnader har Banverket idag ett pågående projekt med syfte att 
öka verkningsgraden i de äldre maskinerna. Man har hittat en bra lösning, (roterande 
omformare med automatiska starter och stopp) som innebär en besparing på omkring 5 Mkr 
per år, efter en investering motsvarande ungefär 6-7 Mkr (se bilaga 1.9 för beräkningar).142  
 
Även inom kraftförsörjningssystemet förekommer det förluster. Genom tekniska 
modifieringar kan dessa förluster reduceras. En möjlighet för Banverket att minska 
överföringsförlusterna i kontaktledningssystemet är genom utökad installation av 
autotransformatorsystem. Här föreligger det finnas en besparingspotential mellan 30-50 %. 
Införandet av ett autotransformatorsystem kan bidra till en energibesparing mellan 

 
142 El-investeringar för lägre förluster, 1998-05-05, Källa: Anders Bülund, Gruppchef (CBKE), Banverket 
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7-13 Mkr/år (se bilaga 1.8 för beräkningar). För sammanställning av kostnader och 
besparingsmöjligheter inom området för omformare och kontaktledningssystem se bilaga 2. 
 
Järnvägsteknologi och effektivisering av järnvägssystem går i dag en utveckling till mötes, 
som till stor del berörs utav kommunikationsteknik, radiosignaler, satellitövervakning etc. 
Banverket är delaktig i ett europeiskt samarbete inom området för signalteknik. I dag har vi 
ett signalsystem i Sverige kallat ATC, Automatic Train Control. Detta system innebär att 
föraren får information över tillåten hastighet, samt aktuella signalbesked (genom optiska 
signaler längs järnvägen). En utveckling av detta system (se även kapitel 2.4) bygger på 
radiosignaler samt införandet av ett internationellt gångbart radiokommunikationssystem, 
GSM-R. Ett väl utvecklat signalsystem kan vara en bidragande faktor till åstadkommandet av 
ett ökat trafikflöde, mindre störningar samt ökad punktlighet etc. Dessa parametrar medför en 
mer planerad körning vilket i sin tur är av stor vikt inom verksamhetsområdet för minskad 
energiförbrukning och Eco-driving. Efter UIC:s beslut 1992, om ett gemensamt europeiskt 
radiokommunikationssystem, håller Banverket i dagsläget på att införa GSM-R till det 
svenska järnvägsnätet (i Sverige benämns systemet MobiSIR). I september 2004 är det 
beräknat att systemet, med alla specifika järnvägsfunktioner, ska finnas implementerat på 
huvudlinjerna och vara i full drift.143 
 
Kontentan av diskussionsämnena i detta kapitel är att, i SJs kamp för en minskad 
energiförbrukning innehar Banverket en relativt stor roll. Det finns flera utvecklingsområden 
där Banverket sitter som högsta beslutsfattare. Nedan presenteras i punktform hur SJs 
energiförbrukning, med Banverkets hjälp, kan uppnå mindre proportioner.  
 
– Bättre kommunikation Banverket - SJ, ökat samarbete. 
– Optimerad trafikledning 
– Ökad tidsmarginal vid tidtabellsläggning 
– Roterande omformare med automatiska starter och stopp, samt autotransformatorsystem 
– Utveckling av radiobaserade signalsystem. 

7.6 Hur jobbar andra tågoperatörer med energieffektivisering? 
Två europeiska länder som, med stor framgång, har jobbat inom området för energieffektivitet 
i samband med tåg, är Nederländerna och Tyskland. De tågoperatörer som agerat föremål för 
dessa satsningar har varit tyska DB AG samt Holländska NS Reizigers.  
 
NS Reizigers har förbundit sig till en energibesparing på minst 10 % inom perioden 1997-
2010. En stor andel projekt och mätningar har undersökts i syfte att uppnå detta mål. Den 
största besparingen förväntas bli uppnådd genom storsatsningen, man i Nederländerna har 
gjort, på införskaffandet av nya dubbeldeckare. Dessa är, precis som svenska X40 (lanseras 
2004), utformade för lågt luftmotstånd, lägre vikt per plats samt ekiperade med modern 
drivutrustning för reducering av uppstartningsförluster såväl som inbyggd kapacitet för 
återmatning av bromsenergi. I Sverige har vi möjlighet att i detalj specificera hur vi vill att 
leverantören ska utforma våra tåg (X2000 väldigt välspecificerat144). Ju mer ett tåg avviker 
från standardiseringsmått desto dyrare blir naturligtvis produktionen. På NS Reizigers har 
man idag slutat med att detaljspecificera tågets konstruktion. Istället har man inkluderat ett 
energibesparingsincitament i kontrakten mellan tillverkare och konsument. Detta incitament 

                                                 
143 http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____3133.asp ,SIR-projektet, 2004-01-08 
144 Åke Alexandersson, Chef inom system engineering, Propulsion and Control Division, Bombardier 
Transportation, 2003-11-17 
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gäller vikt och viktreduktion. I kontraktet gör man en överenskommelse med leverantörerna 
om maximal vikt. Om tillverkaren sedan lyckas göra tåget lättare, genom att använda lättare 
beståndsdelar och komponenter, kan han därigenom erhålla en bonus för varje reducerat kilo. 
Bonusandelen är baserad på de kostnadsrelaterade fördelar det innebär för NS Reizigers att 
köra ett lättare tåg. Om det skulle vara så att tillverkaren misslyckas och levererar ett tyngre 
tåg än överenskommet, medföljs detta av en straffavgift per extra kilo. På detta sätt menar NS 
Reiziger att leverantören blir mer involverad och inser vikten i det energiarbete som 
tågoperatören bedriver. 
 
En annan viktig komponent som bidrar till ett tågs energikonsumtion är förbrukningen av 
värme och ventilation ombord på tågen. Här har holländska NS bedrivit undersökningar som 
har utgått från ett kriterium där minst 90 % av passagerarna ska vara nöjda med 
klimatkomforten. Antaganden som har gjorts utefter detta kriterium, visar att energibehovet 
ombord på NS Reizigers tåg kan sänkas med 1-3 %. Samma undersökningar har visat att i 
många fall är även ventilationen ombord på tågen högre än nödvändigt för åstadkommandet 
av rimlig komfort. Ett modifieringsprogram för tågvärme och ventilation håller idag på att tas 
fram i Nederländerna. 145 
 
När det gäller ventilation så har det, inom NS Reizigers, genomförts ett pilotprojekt där man 
provisoriskt installerat koldioxidkontrollerad utrustning i två vagnar. Ventilationssystemen i 
NS-tåg approximerar en bestämd volym frisk luft per säte, detta oberoende av hur många 
säten som är ockuperade. Vid låg beläggning används mycket mer ventilationsluft än vad som 
är nödvändigt. Ventilationens syfte ligger i att hålla koncentrationen koldioxid, som 
uppkommer vid respiration, inom nödvändiga gränser för åstadkommandet av termisk 
komfort. NS Reizigers har för avsikt att, i framtida fordon, införa koldioxidkontrollerad 
ventilation.  
 
Förutom satsningar på ventilation och energieffektiv utformning av nya tåg, jobbar man även 
i Nederländerna med vad vi i Sverige kallar för energisnål körning, dvs. Eco-driving. Inom 
NS Reizigers har man, som standard, en inbyggd tidtabellsmarginal på 7 % som förarna, i den 
mån tågen går på tid, kan utnyttja för energibesparande åtgärder som exempelvis 
frirullning.146  I Sverige förekommer ett så kallat förartillägg, som kan användas av lokföraren 
i syfte att frirulla eller nyttja återmatande broms, i en storleksordning omkring 3 %.147  
För ändamålet att främja energisnål körning samt göra det lättare för föraren att använda sig 
av frirullning etc. har man inom NS Reizigers (precis som i en del andra länder, exempelvis 
Tyskland) tagit fram ett informationssystem kallat Economy Meter. Detta informationssystem 
är tänkt att ge föraren upplysning om energikonsumtion, samt ge honom/henne rådgivning om 
när det är dags att slå av drivsystemet och börja frirulla. Systemet består av en energimätare, 
GPS-system (lokalisering av tåget) samt en datautrusning i loket där föraren kan läsa sina 
instruktioner. Systemet gör beräkningar under körningens gång och signalerar sedan till 
lokföraren när det är lämpligt att slå av den drivande energin. Pilotprojekt som under 2003 
bedrivits inom den holländska tågflottan, visar här på en besparingspotential, mellan 6-7 %. 
Ännu har man, inom NS Reizigers, inte bestämt huruvida man ska satsa på en implementering 
av Economy Metern. Informationssystemet, i sitt nuvarande skede, ger endast 

 
145 www.railway-energy.org , Projects, Modifications in temperature and ventilation control, 2003-12-15 
146 Tractive Energy Saving at NS reizigers, Leo van Dongen, Wilco Fiechter, 2000-02-29,  
     SJ AB Miljöpärm, Energisnål Körning 
147 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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frirullningsinstruktioner. Indikationer från förare har visat att det även skulle vara önskvärt 
med ett system som kan ge hastighetsrekommendationer. 148 
 
Som nämnts ovan i kapitel 2.3.2 har Tyskland, precis som Nederländerna utvecklat ett 
informationssystem i syfte att ge lokföraren bättre förutsättningar för Eco-driving. Det tyska 
systemet kallas för ESF (Energie Messung und Abrechnung) och är utformat, dels i syfte att 
ge lokföraren frirullningsråd, men ska även kunna bidra med kontinuerliga 
hastighetsrekommendationer. (Funktionen som inbegriper kontinuerliga 
hastighetsrekommendationer är i initieringsskedet dock inte aktiverad.) Under år 2001 
genomgick systemet ett pilotprojekt (2 stycken ICE tåg) vilket resulterade i en uppnådd 
besparingspotential omkring 5 %. I dagsläget jobbar man inom DB AG med en övergripande 
implementering av detta system på ICE-flottan. 149 
 
Förutom införandet av informationssystem i tågen är Tyska DB AG också bland de första i 
Europa med lanseringen av elmätare på alla sina fordon (ICE-tågen såväl som lokdragna tåg). 
Utrustningen mäter både energiintaget från strömavtagaren, samt mängden återmatad energi 
(projektet TEMA). Energibesparingspotentialen förknippad med elmätare är svår att härleda, 
detta då de positiva effekter som förväntas uppkomma är av mer indirekt karaktär. Införandet 
av elmätare har i Tyskland setts som en förutsättning, både för att uppnå kunskap om faktisk 
energiförbrukning och få ett mer korrekt debiteringssätt, men även för att kunna åskådliggöra 
följderna av vidtagna energibesparingsåtgärder.  
 
Det projekt som i dagsläget behandlar utvecklingen av svenska/nordiska elmätare (se kapitel 
2.3.1) har vid framtagandet av lämpliga, samt nödvändiga, komponenter haft tyska TEMA 
som riktlinje, benchmark. De prisuppgifter förknippade med installationskostnaden av 
elmätare i svenska tåg, 10 000-15 000 kronor, är hämtade från DB AG efter att de, under 
våren 2003, genomfört sin implementering.150  
 
Tyska tågoperatören DB AG har sedan år 2001, enligt uppgifter från European Railway 
Business, satsat omkring 27 miljoner euro på energibesparande åtgärder. Förutom 
energimätare och utveckling av informationssystem, har man även genomfört ett 
utbildningsprogram där totalt 14 000 lokförare har undervisats i Eco-driving. Denna 
undervisning har bedrivits både i teoretisk och praktisk form. Praktikdelen i 
utbildningsprogrammet har bestått av såväl ”övningskörning” i simulatorer som ombord på 
riktiga tåg i trafik.151  

8 Slutsatser 
Av detta examensarbete, som har behandlat energieffektiviseringsåtgärder inom området för 
SJs eldrivna tåg, kan följande slutsatser dras: 
 

 Inom områdena för energisnål körning samt införandet av PLC-utrustning vid 
stationär tågdrift, föreligger det finnas stora effektiviseringsmöjligheter. 
Resultatmatrisen visar att ovannämnda åtgärder, var och en för sig, medför betydande 
besparingspotential såväl som kort amorteringstid. 

 

 
148 www.railway-energy.org ,Projects Economy Meter, 2003-12-15 
149 www.railway-energy.org ,Projects ESF, 2003-12-15 
150 Ingemar Boström, Finanschef, SJ AB, 2003-12-16 
151 www.X-Rail.net , Newsletter Week 48 2003, 2003-11-24 
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 Återmatande bromsar har i denna studie främst förknippats med 
effektiviseringsåtgärder inom området för ”Nya tåg” och har därför behandlats i 
samband med dessa. Själva användandet av bromssystemet är dock något som kan 
relateras till begreppet energisnål körning. Detta då uppnådd återmatningsgrad är 
starkt beroende av i hur stor utsträckning lokföraren använder sig av elbromsen. När 
det gäller återmatad bromsenergi finns det stor outnyttjad kapacitet inom området för 
regionaltrafik. 

 
 Inom området för investeringar i nya effektivare, energisnålare fordon, bör speciellt 

två begrepp lyftas fram; ökat utrymmesutnyttjande samt ökad beläggning. Ökad 
beläggning innebär minskad energiförbrukning per passagerare, ökat 
utrymmesutnyttjande medför ökad passagerarkapacitet. Ur ett perspektiv av 
kWh/person är dessa båda parametrar två goda exempel på orsaken till de japanska 
snabbtågens låga energiförbrukning. 

 
 SJ betalar i dagsläget för de energiförluster som uppkommer i Banverkets omformare 

och kontaktledningssystem. Dessa kostnader uppgår till cirka 50 miljoner kronor per 
år. Stora besparingar skulle, för SJs del, kunna göras i det fallet Banverket investerade 
i utrustning med högre verkningsgrad. Här behövs det upprättas ett ökat samarbete 
mellan tågoperatör och banförvaltare där banförvaltaren blir mer involverad i det 
energiarbete som tågoperatören bedriver. 

 
 Slutligen kan nämnas att den resultatmatris som presenteras i kapitel 6 bör bibehålla 

sin ekonomiska tyngdpunkt. Detta då det inom järnvägsindustrin är viktigt att 
förbättringsåtgärder ur miljösynpunkt ej sker på ett sådant sätt att de blir kraftigt 
kostnadsdrivande. Risken är stor att man, totalt sett, får en större miljöpåvekan i de 
fall järnvägens konkurrenskraft försämras.152 Det skulle dock vara lämpligt att 
förstärka pay-off kalkylen med en investeringsberäkning som i större utsträckning tar 
hänsyn till förändringar över tiden, exempelvis nuvärdeskalkylen. 

 
152 Effektiva tågsystem för framtida persontrafik, Järnvägsgruppens publikation 9702, Nytryck 2002.12, KTH, 
Stockholm 
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Bilaga 1  

Beräkningar 

1.1 Eco-driving 

Fjärrtåg 

För besparingspotential i kWh/år-tåg har beräkningar gjorts på X2000 samt ett 8 vagnars 
 Rc-lok. 
 

 Genomsnittlig beläggningsgrad = person-km / plats-km 
 Budgeterat elpris för 2004 = 42,8 öre/kWh153 
 Genomsnittligt prognostiserat utfall av körda plats-km/år (fjärrtåg) = 

3,45 milj. plats-km/år154   
 X2000 och ett 8 vagnars Rc-lok antas förbruka 0,10 kWh/person-km155 
 Beläggningsgraden antas vara 0,44156 

 
Energiförbrukning: 0,10 kWh/person-km = 0,227 kWh/plats-km 
 
Besparing 5-15 % = 1) 0,05*0,227 = 0,01135 kWh/plats-km 
                                 2) 0,15*0,227 = 0,03405 kWh/plats-km 
 
Besparing/år (kWh) = 1) 0,01135*3,45*106 = 39158 kWh/år ≈ 39200 kWh/år 
                                    2) 0,03405*3,45*106 = 117473 kWh/år ≈ 117000 kWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 1) 0,428*39158 = 16760 kr/år ≈ 16800 kr/år 
                                2) 0,428*117473 = 50280 kr/år ≈ 50300 kr/år 
 
Besparing/år (kr)medel = (16800+50300)/2 = 33550 kr/år  
 
Investeringskostnad (kr)medel = (51 500+207 000) = 129 250 kr 
 
Pay–off = 129250/33550 = 3,85 ≈ 4 år 
 
 
Regionaltåg  
 
För besparingspotential i kWh/år-tåg har beräkningar gjorts på gamla regionaltågen X12 och 
X14. (Besparingen vid införande av Eco-driving på nyare regionaltåg exempelvis Regina och 
Öresundstågen förväntas vara något lägre då de har en lägre energiförbrukning/person-km) 
                                                 
153 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
154 Jan Forsberg, VD, SJ AB, 2003 
155 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
156 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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 Genomsnittlig beläggningsgrad = person-km / plats-km 
 Budgeterat elpris för 2004 = 42,8 öre/kWh157 
 Genomsnittligt prognostiserat utfall av körda plats-km/år (fjärrtåg) = 

3,6 milj. plats-km/år158   
 X12 och X14 förbrukar ungefär 0,172 kWh/person-km159 
 Beläggningsgraden antas vara 0,32160 

 
Energiförbrukning: 0,172 kWh/person-km = 0,5375 kWh/plats-km 
 
Besparing 5-15 % = 1) 0,05*0,5375 = 0,0269 kWh/plats-km 
                                 2) 0,15*0,5375 = 0,0806 kWh/plats-km 
 
Besparing/år (kWh) = 1) 0,0269*3,6*106 = 96840 kWh/år ≈ 96800 kWh/år 
                                    2) 0,0806*3,6*106 = 290250 kWh/år ≈ 290000 kWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 1) 0,428*96840 = 41447 kr/år ≈ 41400 kr/år 
                                2) 0,428*290250 = 124227 kr/år ≈ 124000kr/år 
 
Besparing/år (kr)medel = (41 400+124 000)/2 = 82700 kr/år 
 
Investeringskostnad (kr)medel = (51 500+207 000) = 129 250 kr 
 
Pay–off = 129250/82700 = 1,56 ≈ 2 år 
 
 
 

1.2 Utbildning 
 
Total kostnad/förare (max) 
 
Lön:  250*(4 timmar) = 1000 kr/förare 
Övertidskostnad: 268*(2 timmar) = 484 kr/förare 
Övningskörning: 250*(2 timmar) = 500 kr/förare 
Teoriundervisning: (289*2)/20 = 29 kr/förare 
Totalt:  2013 kr/förare 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
157 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
158 Jan Forsberg, VD, SJ AB, 2003 
159 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
160 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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Total kostnad/förare (min) 
 
Lön:  250*(4 timmar) = 1000 kr/förare 
Övningskörning: 250*(2 timmar) = 500 kr/förare 
Teoriundervisning: (289*2)/20 = 29 kr/förare 
Totalt:  1529 kr/förare 
 
 

1.3 Nya tåg 
För besparingspotential i kWh/år har ungefärliga beräkningar gjorts för Öresundstågen och 
Regina. 
 

 Genomsnittlig beläggningsgrad = person-km / plats-km 
 Budgeterat elpris för 2004 = 42,8 öre/kWh161 
 Genomsnittligt prognostiserat utfall av körda plats-km/år (regionaltåg) = 

3,6 milj. plats-km/år162  
 X12 och X14 antas förbruka 0,172 kWh/person-km163 
 Beläggningsgraden antas vara 0,32164 

 
Öresundstågen och Regina förbrukar 30 % mindre energi/plats-km än motsvarande äldre 
tåg (X12, X14). 

 
 
Energiförbrukning: 0,172 kWh/person-km = 0,5375 kWh/plats-km 
 
Besparing 30 % = 0,3*0,5375 = 0,1613 kWh/plats-km 
 
Besparing/år (kWh) = 0,1613*3,6*106 = 580500 kWh/år ≈ 581000 kWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 0,428*580500 = 248454 kr/år ≈ 248000 kr/år 
 
 

1.4 Aerodynamik 
 
Exempel från boken Järnvägssystem och spårfordon del 2: Spårfordon (se referenslista) 
 
P = Effekt [W] 
F= Kraft [N] 
v = Hastighet [m/s] 
N = nuvärde 

                                                 
161 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
162Jan Forsberg, VD, SJ AB, 2003 
163 Energiförbrukning och luftföroreningar av svensk eldriven järnvägstrafik, Evert Andersson, Adj Professor, 
Institutionen för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1994 
164 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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a = årlig besparing 
r =kalkylränta 
n = antal år 
 
P = F*v = 1000*44,4 = 44,4 kW 
1 kW = 0,45 kr 
44,4 kW * (timmar) = 0,45*44,4 =19,98 kr 
44,4 kW = 19,98/(timmar) 
 
(19,98*(1/timmar))/(km/timmen) = 19,98/160 = 0,125 kr/km 
0,125 kr/km*360 000 km/år = 44955 kr / år ≈ 45 000 kr/år 
 
 
Nuvärde: 
 
N = a* (1-(1+r)(-n))/r = 45 000* (1-(1+0,04)(-20))/0,04 = 611 664 ≈ 600 000 kr 
 
SJ beräknar en besparingspotential, när det gäller förbättrad aerodynamik, mellan 5-10 %. 
Utgångsfallet/jämförandeobjektet antas vara gamla regionaltåg av typen X12 och X14. 
 

 Genomsnittlig beläggningsgrad = person-km / plats-km 
 Budgeterat elpris för 2004 = 42,8 öre/kWh165 
 Genomsnittligt prognostiserat utfall av körda plats-km/år (regionaltåg) = 

3,6 milj. plats-km/år166  
 X12 och X14 antas förbruka 0,172 kWh/person-km167 
 Beläggningsgraden antas vara 0,32168 

 
Energiförbrukning: 0,172 kWh/person-km = 0,5375 kWh/plats-km 
 
Besparing 5-10 % = 1) 0,05*0,5375 = 0,0269 kWh/plats-km 
                                 2) 0,10*0,5375 = 0,0538 kWh/plats-km 
 
Besparing/år (kWh) = 1) 0,0269*3,6*106 = 96750 kWh/år ≈ 968000 kWh/år 
                                    2) 0,0538*3,6*106 = 193500 kWh/år ≈ 194000 kWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 1) 0,428*96750 = 41409 kr/år ≈ 41400 kr/år 
                                2) 0,428*193500 = 82818 kr/år ≈ 82800 kr/år 
 
 

1.5 Vikt  
SJ beräknar en besparingspotential, när det gäller minskad fordonsvikt, mellan 5-10 %. 

                                                 
165 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
166 Jan Forsberg, VD, SJ AB, 2003 
167 Energiförbrukning och luftföroreningar av svensk eldriven järnvägstrafik, Evert Andersson, Adj Professor, 
Institutionen för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1994 
168 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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Utgångsfallet/jämförandeobjektet antas vara gamla regionaltåg av typen X12 och X14. 

 Genomsnittlig beläggningsgrad = person-km / plats-km 
 Budgeterat elpris för 2004 = 42,8 öre/kWh169 
 Genomsnittligt prognostiserat utfall av körda plats-km/år (regionaltåg) = 

3,6 milj. plats-km/år170  
 X12 och X14 antas förbruka 0,172 kWh/person-km171 
 Beläggningsgraden antas vara 0,32172 

 
Energiförbrukning: 0,172 kWh/person-km = 0,5375 kWh/plats-km 
 
Besparing 5-10 % = 1) 0,05*0,5375 = 0,0269 kWh/plats-km 
                                 2) 0,10*0,5375 = 0,0538 kWh/plats-km 
 
Besparing/år (kWh) = 1) 0,0269*3,6*106 = 96750 kWh/år ≈ 96800 kWh/år 
                                    2) 0,0538*3,6*106 = 193500 kWh/år ≈ 194000 kWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 1) 0,428*96750 = 41409 kr/år ≈ 41400 kr/år 
                                2) 0,428*193500 = 82818 kr/år ≈ 82800 kr/år 
 
 

1.6 Ökat utrymmesutnyttjande 
 
SJ beräknar en besparingspotential, när det gäller ökat utrymmesutnyttjande, mellan 10-30 %. 
Utgångsfallet/jämförandeobjektet antas vara gamla regionaltåg av typen X12 och X14. 
 

 Genomsnittlig beläggningsgrad = person-km / plats-km 
 Budgeterat elpris för 2004 = 42,8 öre/kWh173 
 Genomsnittligt prognostiserat utfall av körda plats-km/år (regionaltåg) = 

3,6 milj. plats-km/år 174  
 X12 och X14 antas förbruka 0,172 kWh/person-km175 
 Beläggningsgraden antas vara 0,32176 

 
Energiförbrukning: 0,172 kWh/person-km = 0,5375 kWh/plats-km 
 
Besparing 10-30 % = 1) 0,10*0,5375 = 0,0538 kWh/plats-km 
                                 2) 0,30*0,5375 = 0,1613 kWh/plats-km 
 
                                                 
169 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
170 Jan Forsberg, VD, SJ AB, 2003 
171 Energiförbrukning och luftföroreningar av svensk eldriven järnvägstrafik, Evert Andersson, Institutionen för 
farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1994 
172 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
173 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
174 Jan Forsberg, VD, SJ AB, 2003 
175 Energiförbrukning och luftföroreningar av svensk eldriven järnvägstrafik, Evert Andersson, Institutionen för 
farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1994 
176 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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Besparing/år (kWh) = 1) 0,0538*3,6*106 = 193500 kWh/år ≈ 194000 kWh/år 
                                    2) 0,1613*3,6*106 = 580500 kWh/år ≈ 581000 kWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 1) 0,428*193500 = 82818 kr/år ≈ 82800 kr/år  
                                2) 0,428*580500 = 248454 kr/år ≈ 248000 kr/år 
 
 
 

1.7 Återmatande broms 
 
SJ beräknar en besparingspotential, återmatande broms på regionaltåg, mellan 20-35 %. 
Utgångsfallet/jämförandeobjektet antas vara gamla regionaltåg av typen X12 och X14. 
 

 Genomsnittlig beläggningsgrad = person-km / plats-km 
 Budgeterat elpris för 2004 = 42,8 öre/kWh177 
 Genomsnittligt prognostiserat utfall av körda plats-km/år (regionaltåg) = 

3,6 milj. plats-km/år 178 
 X12 och X14 antas förbruka 0,172 kWh/person-km179 
 Beläggningsgraden antas vara 0,32180 

 
Energiförbrukning: 0,172 kWh/person-km = 0,5375 kWh/plats-km 
 
Besparing 20-35 % = 1) 0,20*0,5375 = 0,1075 kWh/plats-km 
                                 2) 0,35*0,5375 = 0,1881 kWh/plats-km 
 
Besparing/år (kWh) = 1) 0,1075*3,6*106 = 387000 kWh/år 
                                    2) 0,1881*3,6*106 = 677200 kWh/år ≈ 677000 kWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 1) 0,428*387000 = 165600 kr/år ≈ 166000 kr/år 
                                2) 0,428*677200 = 289800 kr/år ≈ 290000 kr/år 
 
 
 
 

                                                

1.8 Kontaktledningssystem 
 
Total elförbrukning = 600 GWh/år181 
Förluster omformare samt kontaktledning ≈ 20 %182 
 
Förluster (GWh/år) = 600*109*0,20 = 120 GWh/år 

 
177 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
178 Jan Forsberg, VD, SJ AB, 2003 
179 Energiförbrukning och luftföroreningar av svensk eldriven järnvägstrafik, Evert Andersson, Adj Professor, 
Institutionen för farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1994 
180 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
181 Imgemar Boström, Finanschef, SJ AB, 2004-01-07 
182 Lars Johansson, Juridik och Upphandling, Banverket, 2003-12-15 
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Här antas att förlusterna fördelas lika mellan kontaktledning och omformare dvs. 60 GWh 
vardera. 
 
Besparing/år (GWh) = 1) 0,3*60*109 = 18 GWh/år 
                                     2) 0,5*60*109 = 30 GWh/år 
 
Besparing/år (kr) = 1) 18 000 000 (kWh)*0,428 (kr/kWh) ≈ 7,7 Mkr 
                                2) 30 000 000 (kWh)*0,428 (kr/kWh) ≈ 12,8 Mkr 
 
Medelbesparing (kkr/år) = (7700 + 12 800)/2 = 10250 
 
Pay-off (år):  
 

1) 53 Mkr/10,25 Mkr = 5,17 ≈ 5 
2) 20 Mkr/10,25 Mkr= 1,95 ≈ 2 

 
 

1.9 Frekvensomformare 
 
Total elförbrukning = 600 GWh/år183 
 
Roterande omformare antas ha en maximal verkningsgrad omkring 90 %. 
Statiska omformare antas ha en maximal verkningsgrad omkring 96 %. 
Roterande omformare med automatiska start och stopp antas ha en maximal verkningsgrad 
omkring 92 %.184 
 
Statiska omformare: 
 
Besparing/år (GWh) = (600*109 *0,96) - ( 600*109 *0,90) = 36 GWh/år 
                                      
Besparing/år (kr) = 36 000 000 (kWh)*0,428 (kr/kWh) ≈ 15 Mkr 
 
Medelinvestering (Mkr): (1000+1500)/2 = 1250 
Pay-off (år): 1250/15 ≈ 83 
 
Roterande omformare med automatiska starter och stopp: 
 
Besparing/år (GWh) = (600*109*0,92) - ( 600*109 *0,90) = 12 GWh/år 
                                      
Besparing/år (kr) = 12 000 000 (kWh)*0,428 (kr/kWh) ≈ 5 Mkr 
 
Banverket beräknar att en modifiering av roterande omformare, enligt ovan ger, en besparing 
mellan 10 000 – 15 000 MWh/år. Resultatet för ovanstående beräkning ligger inom detta 
intervall. Banverkets beräkning motsvarar en monetär besparing mellan 4-6 Mkr vid ett elpris 
på 42,8 öre/kWh, 5 Mkr ligger alltså inom intervallet. 
                                                 
183 Ingemar Boström, Finanschef, SJ AB, 2004-01-07 
184 Elinvesteringar för lägre förluster, 1998-05-05, Källa: Anders Bülund, Gruppchef (CBKE), Banverket 
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Investeringskostnad: Av totalt 47 stycken stationer innehar 27 stycken roterande omformare. 
Varje stationsbyggnad kostar vid storunderhåll 250 000 kr. 185 
250 000*27 = 6,75 Mkr (Investeringen kan antas ligga mellan 6-7 Mkr.) 
                                 
Medelbesparing: (4 Mkr + 6 Mkr)/2 = 5 Mkr 
Medelinvestering: (6 Mkr + 7 Mkr)/2 = 6,5 Mkr 
Pay-off (år): 6,5/5 = 1,3 ≈ 1  
 

 

1.10 CATO 
 
FoU-projekt: 5 Mkr varav fordonsspecifik 2,5 Mkr 
Produktidentifiering och installation av CATO-TCC: 15-20 Mkr (medel: 17,5 Mkr) 
Produktidentifiering och installation av CATO-Train: 1-2 Mkr (medel: 1,5 Mkr) 
 
Det finns två nivåer som kan väljas, för investering approximeras 100 lok:186 
 
Nivå 1: Enbart CATO-Train tillkommer fordonsspecifik del från FoU-projektet på 2,5 Mkr. 
Total kostand för införskaffande av endast nivå 1 fördelat på 100 lok:  
(1,5 Mkr + 2,5 Mkr)/100 = 40 000 kr/lok 
 
 
Nivå 2: Införskaffandet av hela CATO-systemet 
Total kostnad fördelat på 100 lok: 
(17,5 Mkr + 1,5 Mkr)/100 = 190 000 kr/lok (skulle inte enbart bli en kostnad för SJ) 
 
 
 
 

1.11 PLC-styrning 
 
Medelvärdet av energibesparingen för PLC-styrning: 17850 kWh/år-vagn187 
Elpris: 42,8 öre/kWh188 
Besparing (kr): 17850*0,428 = 7640 kr/år och vagn 
Besparing/år-tåg (kr) (antag 8vagnar): 7640*8 = 61120 kr/år-tåg ≈ 61 000 kr/år-tåg 
Besparing/år-tåg (kWh) (antag 8 vagnar): 17850*8 = 142800 kWh/år-tåg 
 
 
 

                                                 
185 Anders Bülund, Gruppchef (CBKE), Banverket 
186 Mario Largos, Transrail Sweden AB, 2003-11-18 
187 Slutrapport Energisparande med PLC-styrning av stationär tågvärme vid uppställda personvagnar, Örjan 
Rosell, Nils Jansson, TrainTech Engineering Sweden AB, 2003-09-22 
188 Marie Hagberg, miljöchef, SJ AB, 2004-01-13 
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1.12 Ökad beläggning 
 
X2000 och ett 8 vagnars Rc-lok antas förbruka 0,10 kWh/person-km189 
X12 och X14 förbrukar ungefär 0,172 kWh/person-km190 
 
Medelbeläggning fjärrtåg: 0,44 
Medelbeläggning regionaltåg: 0,32 (se tidigare beräkningar) 
 
Antar en ökning med 15 % 
 
Fjärrtåg 
 
0,1/0,44 = 0,227 kWh/plats-km 
0,1/0,59 = 0,1695 kWh/plats-km 
 
Besparing: 1 – (0,1695/0,227) = 0,25 = 25 % 
 
Regionaltåg (X12/X14) 
 
0,172/0,32 = 0,5375 kWh/plats-km 
0,172/0,47 = 0,365 kWh/plats-km 
 
Besparing: 1 - (0,365/0,5375) = 0,32 = 32 % 
 
 

                                                 
189 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
190 Järnvägssystem och spårfordon del 1: Järnvägssystem, Evert Andersson, Mats Berg, Järnvägsteknik, 
Institutionen för farkostteknik, KTH, Stockholm 2001 
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Bilaga 2 

 

 
Banverkets anläggningar 

 
 
 Invest.kost. (Mkr) Besparing (Mkr/år) Besparing (GWh/år) Pay-off (år) 
 

Omformarstationer 1) 
Statiska omformare 2)                    1000 - 1500 15 36 ≈ 83 
Roterande omformare (start/stopp) 3)                          6,0 - 7,0                      4,0 - 6,0                           10 - 15 ≈ 1 

 
 Nybyggn./Ombyggnad 

Kontaktledningssystem 
Autotransformatorsystem 4)                            53 / 20                       7,0 - 13                           18 - 30 ≈ 5 / 2 

 
 

1) Utgångsläget som besparingen hänvisar till är gamla roterande omformare. 
 

2) Investeringskostnaden gäller för det fallet att alla kvarvarande roterande omformarna  
   skulle byts ut mot statiska maskiner. 

 
3) Investeringskostnaden/ombyggnadskostnaden gäller vid revisionstillfällen på samtliga  
   stationer med roterande omformare. 

 
4) Investeringskostnaderna gäller per 50 km. 
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Bilaga 3 
 
 

Utbildningskostnader  
  

Lokförare  
Månadslön 23 360  
Sociala avgifter 11 914  
Semesterersättning 4 233  
Timpris 250  

  
  

Månadslön inkl tillägg 25 000  
Sociala avgifter 12 750  
Semesterersättning 4 530  
Timpris 268  

  
  

Övertidstimme 509  
Merkostnad/timme övertid 242  

  
Föreläsare  
Månadslön 27 000  
Sociala avgifter 13 770  
Semesterersättning 4 892  
Timpris 289  

  
  

Antaganden  
Övertidskostnaden antas, för värsta fallet, endast uppträda då föraren befinner  
sig i föreläsningssalen.  

  
Övningskörningen förväntas ske i samband med att tåget är i produktion. 

  
Undervisningen vid övningskörningen antas utföras av en annan lokförare. 

  
Undervisningen i föreläsningssal antas utföras av administrativ tjänsteman. 

  
Teoriundervisningen antas kunna bedrivas för 20 förare i taget.  

  
SJ antas totalt ha 1000 anställda lokförare.  

Total kostnad/förare (max)  
Lön 1 000  
Övertidskostnad 484  
2 tim. övningskörning/förare 500  
2 tim. teoriundervisning 29  
Summa: 2 013  

  
Total kostnad/förare (min)  
Lön 1 000  
2 tim. övningskörning/förare 500  
2 tim. teoriundervisning 29  
Summa: 1 529  
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