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Förord 
Denna rapport behandlar den moderna historien för höghastighetståg i världen där viktiga och 

framstående länders antågande mot nya höga hastigheter klargörs. Tekniska komponenter som 

har stor inverkan på tågets medelhastighet förklaras ingående. Specifikt avhandlas tekniken 

bakom korglutningssystem, virvelströmsbroms samt aerodynamikens inverkan på tåg. 

Målsättningen är att allmänt klarlägga för läsaren hur utvecklingen har lett fram till dagens 

teknik och snabba högutvecklade tåg och att i synnerhet öka förståelsen inom ett antal viktiga 

teknikområden. 

 

Handledare för rapporten har varit professor Mats Berg på Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) i Stockholm. Han har bistått med litteraturtips, viktiga grundkunskaper, givande 

diskussioner och dessutom gett synpunkter på nödvändiga avgränsningar samt relevant 

information för projektet. 
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Sammanfattning 
Det finns en stor efterfrågan på ökad mobilitet och effektivitet för höghastighetståg i världen. 

Resenärer vill så snabbt och smidigt som möjligt anlända till sina destinationer. För att 

uppfylla dessa krav krävs en förbättring av restiderna mellan järnvägsstationer. Detta kan 

åtgärdas genom en ökning av hastigheter på höghastighetslinjer och mer specifikt behöver 

medelhastigheten mellan stationer ökas. 

 

Det är därför intressant att utforska hur denna utveckling av högre hastigheter har utvecklats 

ur ett historiskt perspektiv. Målsättningen är även att öka förståelsen för ett antal tekniska 

områden och innovationer som har inverkan på ett tågs medelhastighet. Rent konkret 

behandlas korglutning, aerodynamik och virvelströmsbroms, som alla har en viktig inverkan 

på medelhastigheten. 

 

Arbetet grundar sig främst på litteraturstudier av redan kända kunskaper ur ett 

teknikhänseende. Information om historisk utveckling i olika länder har erhållits främst från 

internetkällor och där förståelse för tekniska lösningar till höghastighetståg behövts har 

forskningsrapporter, artiklar och doktorsavhandlingar studerats. 

 

Användning av korglutningssystem är lämpligt för tåg som trafikerar äldre järnvägslinjer där 

många horisontalkurvor finns. Passiv korglutningsteknik fungerar effektivt vad gäller att 

reducera sidoaccelerationer. Dock försämras säkerheten eftersom tyngdpunkten för tåget 

förskjuts i sidled. Den aktiva korglutningstekniken kompenserar för sidoaccelerationen och 

tyngdpunkten förskjuts marginellt. En hastighetsökning på cirka 15% och en restidsvinst på 

cirka 10% erhålls för ett tåg med aktiv korglutningsteknik. 

 

Underliggande komponenter hos ett tåg har stor inverkan på det aerodynamiska motståndet 

om vagnskorgens motståndsarea är relativt stor. Tågets ytbeskaffenheter har stor inverkan på 

det aerodynamiska motståndet då vagnskorgens motståndsarea är relativt liten. Längden på en 

tågnos har liten inverkan på det aerodynamiska motståndet om ett längd/bredd-förhållande på 

minst 1,0 används. En lång och spetsig akter är optimal för att reducera motståndet. 

 

Virvelströmsbromsen är effektiv i höga hastigheter men bör kompletteras med andra 

bromssystem vid låg- och medelhöga hastigheter. Bromsen är slitagefri och oberoende av 

väderlek. På grund av stor värmeutveckling kan dock solkurvor uppkomma i spåren vid 

använding av bromsen.  
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Abstract 
There is a large demand on increasing the mobility and efficiency for high speed rail in the 

world. Travellers request flexible train journeys and want to be able to get to their destinations 

as fast as possible. An improvement of the travelling times between stations is a must to be 

able to meet these claims. This can be achieved if speeds on high speed rail networks increase 

but more specifically if the average speed between stations increases. 

 

It is therefore of interest to explore the development of higher speeds and how it has 

proceeded over the years. The goal is to increase the understanding of a number of technical 

fields and innovations that have an impact on the average speed of a train. Specifically, the 

technical areas that will be treated because of their impact on average speed is tilting 

technology of trains, aerodynamics and eddy current brake. 

 

The work is primarily a literature survey of already known knowledge. Information about the 

historic development in certain countries has been obtained mainly from internet sources. 

Research material and doctoral theses have been studied where technical knowledge has been 

needed. 

 

Tilting technologies are suited for trains that run on older railway lines where a significant 

amount of horizontal curves are common. Passive tilting technology works effectively by 

reducing lateral accelerations. The safety is however impaired since the centre of gravity of 

the train shifts sideways. The active tilting technology compensates for the lateral acceleration 

and the centre of gravity shifts marginally. A running speed benefit of around 15% and a 

running time benefit of around 10% are achievable for a train with active tilting technology. 

 

The underneath components for a train have a big impact on the aerodynamic drag if the 

resistance area of the car body is relatively large. The surface roughness of the train has a big 

impact on the aerodynamic drag if the resistance area of the car body is relatively small. The 

length of the nose shape has a small impact on the aerodynamic drag if a length/width-ratio of 

at least 1.0 is used. The optimal shape for the purpose of reducing the drag for a train-tail 

should be long and pointed. 

 

The eddy current brake is effective when applied at high speeds but should be supplemented 

with other braking systems at low to medium speeds. The brake is wear-free and independent 

of the weather. A large amount of heat is however dissipated onto the rail when the brake is 

applied which can lead to track buckling. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Höghastighetståg kan sägas ha funnits sedan 60-talet då det första japanska 

höghastighetståget, som visas i figur 1, kallat the Bullet Train färdades i över 200 km/h i 

reguljär drift. Därefter har utvecklingen i världen gått mot högre hastigheter vilket har bidragit 

till att allt högre krav ställts på järnvägens infrastruktur och på spårfordonen i sig.  

 

 
Figur 1. Det första höghastighetståget Shinkansen serie 0 [1]. 

 

Höga hastigheter är eftersträvansvärt eftersom det leder till en ökad mobilitet där restiderna 

kan förkortas och resenärerna kan nå sina destinationer snabbt och smidigt. En hög 

topphastighet för ett tåg är förstås viktig, men är dock inte nödvändigtvis den viktigaste 

egenskapen. När det kommer till kritan handlar det främst om restiden. Ett mått på restiden är 

medelhastigheten. Exempelvis kommer ett tåg med hög topphastighet och relativt låg 

medelhastighet inte vara fördelaktigt ur ett restidsperspektiv. 

 

Höghastighetståg innehar en stark position vid sträckor mellan 100 – 900 km med restider 

som vanligtvis ligger mellan 1 – 4 h. För korta och medellånga distanser erbjuder 

höghastighetslinjer kortare restider än flyg trots lägre topphastigheter. Förklaringen till det är 

bland annat att nätverken ofta baseras på centrala järnvägsstationer medan flygplatser ofta 

ligger en bit från stadskärnorna. En annan fördel med att välja tåg framför flyg är att man 

slipper långa och utdragna säkerhetskontroller. Väl ombord på ett tåg erbjuds man en högre 

nivå av komfort och säkerhet över något annat transportslag. Det finns även en vilja att 

bibehålla statusen för höghastighetståg framför andra transportslag och det läggs således 

fortsatta prioriteringar på åkkomfort, säkerhet och punktlighet i trafiken. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att klarlägga hur utvecklingen av gårdagens och 

dagens höghastighetståg har kunnat vara möjlig. Dessutom är avsikten att utforska hur 

framstegen i spårfordonstekniken bland annat möjliggjort högre hastigheter och säkerhet samt 

bättre effektivitet. Speciellt är ambitionen att öka förståelsen inom ett antal tekniska områden 

vilka har stor inverkan på ett tågs medelhastighet. Intentionen är även att redogöra för 

utvecklingspotentialen hos olika typer av komponenter där även tekniska framtidstendenser 

diskuteras. 
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1.3 Avgränsningar 
Fördjupningen av arbetet inkluderar konventionella hjul-räl-baserade och elektriskt drivna 

höghastighetståg av persontågstyp. Detta betyder att olika typer av magnetsvävartåg och dess 

teknik ej kommer att behandlas. Historiskt sett redogörs de olika ländernas utveckling från 

andra halvan av 1900-talet och framåt. I denna rapport definieras för övrigt ett 

höghastighetståg som ett tåg som har en topphastighet på minst 200 km/h i reguljär drift. 

 

1.4 Metod 
Arbetet grundar sig främst på litteraturstudier av kända kunskaper ur ett teknikhänseende. 

Rent vetenskapligt kan texten sägas falla inom ramen för logisk positivism vilket innebär att 

vetenskapliga teorier har sin grund i rationella beslut, där logik och förnuft är det som avgör. 

 

Första stegen i projeket har varit att finna litteratur om historiska händelser för 

höghastighetståg och nätverk. Information som egenskaper hos viktiga höghastighetståg i 

högteknologiska länder som är relevanta för den moderna utvecklingen av järnvägar i världen 

har även erhållits. Denna information har huvudsakligen inhämtats från internet. För att få en 

ökad förståelse för tekniska lösningar till höghastighetståg har främst forskningsrapporter, 

artiklar och doktorsavhandlingar studerats. 

 

1.5 Struktur  
Rapporten består av ett kapitel för de viktigaste och mest framstående länderna med 

höghastighetsjärnvägar. I detta kapitel återges information om bland annat länders moderna 

järnvägshistoria, deras mest betydelsefulla höghastighetståg och nätverk. Den andra delen av 

rapporten består av ett kapitel där tre valda teknikområden studeras: korglutning, 

aerodynamik och bromssystem. För varje område presenteras dess bakomliggande teori och 

koncept, olika typer av komponenter, fundamentala ekvationer och resultat.  
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2 Höghastighetsjärnvägar i världen 
Detta avsnitt består av utförliga beskrivningar av ett antal framstående länder vad gäller 

höghastighetståg och nätverk. Dessa länder är Japan, Frankrike, Tyskland, Spanien och Kina. 

I Bilaga 1 – World Speed Survey finns en mängd medelhastigheter på olika linjer satta av 

höghastighetståg i världen. 

 

Det finns en mängd andra länder med höghastighetsjärnvägar. Länder som är värda att nämna 

men som ej kommer att behandlas i denna rapport är: Italien, Sydkorea, Sverige, Turkiet, 

Ryssland, Portugal, Storbritannien, USA och Finland. 

 

2.1 Japan 
Japans yta är täckt av berg till cirka 73% varav en del av dessa är aktiva eller inaktiva 

vulkaner [2]. I figur 2 visas denna topografi i form av berget Mount Fuji. Denna terräng har 

komplicerat konstruktionen av Japans höghastighetsbanor betydligt, där kurvradierna har 

behövts hållas över 2,5 km för att kunna uppnå höga hastigheter. En hög medelhastighet kan 

åstadkommas genom avancerad banbyggnad bland annat i form av en mängd broar och 

tunnlar och det är precis vad man åtog sig att göra vid konstruktionen av första Shinkansen-

linjen. Resultatet av det hårda arbetet har gett kurvradier på uppemot 4 km [3].  

 

 
Figur 2. Mount Fuji skymtas i bakgrunden medan ett Shinkansen 700 färdas förbi i förgrunden [4]. 

 

Japans och till och med världens första höghastighetsbana är Shinkansen som skilde sig från 

den allmänna tågtrafiken i Japan. Shinkansen har ett helt skilt spårsystem med standard 

spårvidd (1435 mm) jämfört med Japans nationalbanor som uteslutande använde 1067 mm 

spårvidd fram till 1964. Linjen var avsedd för fjärrtrafik för personbefordran under dagtid 

med eldrivna motorvagnståg (för en kortfattad beskrivning av elektriskt drivna 

motorvagnståg, se kapitel 3). Den första linjen öppnades den 1 oktober 1964 längs med den 

ursprungliga fjärrförbindelsen mellan Tokyo och Osaka. Tåget som tjänstgjorde var det så 

kallade Bullet train som med tiden även betecknades 0-serien, allt eftersom fler Shinkansen-

tåg utvecklades [3]. 0-serien av Shinkansen drevs av 48 alternativt 64 st motorer (12- 

respektive 16-vagnarståg) som vardera drev en axel via en kuggväxel och en flexibel koppling 

[5]. Vagnarna var cirka 25 m långa vilket för ett 12-vagnarståg betydde en totallängd på 300 

m och för 16-vagnarståget 400 m [6]. För första gången i historien erbjöd en 

järnvägsförbindelse resor med en medelhastighet på över 160 km/h från start till stopp. Detta 

var startskottet för en ny era i järnvägens historia [3]. Shinkansen-projektet handlade lika 

mycket om volymökningen av persontransport som höga hastigheter. Det tog endast 3 år för 

det väldigt framgångrika projektet att registrera 100 miljoner passagerare. I figur 3 visas alla 

olika Shinkansen-linjer [7]. 
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Figur 3. Karta över de olika Shinkansen-linjerna i Japan, pågående arbeten och framtida planer [8]. 

 

Det nyliga öppnandet av linjen Hokuriku Shinkansen innebär att Kanazawa endast kommer 

vara en resa från Tokyo på 2,5 h bort. Linjen är en påbyggnad av Nagano Shinkansen som 

öppnades 1997. Liksom Kanazawa kommer även Toyama att gynnas av en starkt förkortad 

restid till Tokyo från 3 h 11 min till 2 h 8 min. All persontransport på den nya linjen kommer 

att tjänas av serie E7 Shinkansen-tåg (som för övrigt syns till höger på omslagsbilden) 

förutom några tjänster på linjen Tokyo – Nagano som kommer att framföras av serie E8 

Shinkansen-tåg med 8 vagnar per tågsätt. E7 erbjuder en topphastighet på 260 km/h och 

opererar vid 25000 V växelspänning både på 50 och 60 Hz på grund av variationen hos de 

olika nätverken i Japan. Eftersom Hokuriku är en kall och snörik landsdel under 

vintermånaderna, har serien E7 utformats specifikt just för detta kalla klimat. Vagnskorgen 

har utformats för att minimera uppbyggnad av snö och frontspoilern används som snöplog på 

den främre drivenheten för att undvika skador på komponenter från eventuell isackumulering 

och snö i underredet [9]. 

 

E5-serien Shinkansen, även kallat Hayabusa, är en del av Japans nya generations 

höghastighetståg vilken lanserades kommersiellt i mars 2011. Tåget har en topphastighet på 

320 km/h och en längd på cirka 250 m [10]. 

 

Seikantunneln är en järnvägstunnel som passerar under Tsugarusundet och ansluter Aomori 

Prefecture på Honshuön och Hokkaidoön. Denna tunnel är världens djupaste och längsta 

järnvägstunnel och befinner sig 140 m under havet och är cirka 54 km lång. I 2016 kommer 

Shinkansen-tåg att kunna åka genom tunneln [11]. 

 

2.2 Frankrike 
Frankrike är ett relativt glesbefolkat land jämfört med Japan bortsett från industribältet utmed 

gränserna till Belgien och Luxemburg. Även om det finns stora städer såsom Paris och gruv- 

och industriområden så består landet till största del av skog, berg och jordbruksområden. 

Landskapet i norr består av mjuka kullar och kuperad terräng medan det i söder och sydöst 

består till stor del av berg [3]. 
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Deklarationen d’Utilité Publique godtogs av den franska regeringen 1976 och innebar 

konstruktionen av linjen LN1 från Paris till Lyon. Samma år slutfördes konstruktionen av det 

elektriska prototyptåget Train à Grande Vitesse (TGV) vilket utvecklades av Alstom och 

SNCF. Den 26 september 1981 lämnade det första höghastighetståget TGV Gare du Lyon i 

Paris för färd mot Lyon. En första generations TGV visas i figur 4. Efter 30 år hade nästan 2 

miljarder passagerare använt höghastighetsnätverket som numera överskrider 2000 km [12]. 

Det dedikerade höghastighetsnätverket, vilket TGV-tågen huvudsakligen använder, kallas 

Lignes à Grande Vitesse (LGV). TGV/LGV-systemet utvecklades från flera projekt vars syfte 

var att minska restiderna. I samma veva ignorerades magnetsvävartekniker och 

framdrivningssystem med gasturbiner [13]. 

 

 
Figur 4. Ett orangefärgat första generations TGV [14]. 

 

Den 3 april 2007 lyckades det franska höghastighetståget TGV 4402 i tester nå dryga 574 

km/h nära Le Chemin. Tåget var utrustat med större hjul och starkare motorer på 25000 

hästkrafter. Justeringar i form av skevning av räler vid kurvorna utfördes innan öppnandet av 

höghastighetsbanan den 10 juni 2007. Rälerna på banan hade även behandlats för att 

åstadkomma förbättrad kontakt mellan hjul och räler och spänningen i kontaktledningen hade 

ökats från 25000 V till 31000 V [15]. Trots att körningen var riggad var det en klar 

prestigeframgång för SNCF och det är likaså ett bevis för vad som är möjligt att åstadkomma 

rent prestandamässigt. Dessutom kan en mängd säkerhetsjusteringar uträttas och annan 

teknikutveckling förbättras i efterhand utifrån den information som erhållits från 

testkörningen. 

 

De första tågsätten av TGV Sud-Est konstruerades för 270 km/h men de flesta TGV hade 

ändå en topphastighet på 300 km/h och 320 km/h. LGV Est är en ny linje som är utformad för 

hastigheter uppemot 350 km/h. Den mest märkbara ändringen från det originala formatet var 

TGV Duplex-varianten vilken är en dubbeldäckare och byggdes från 1995 och är fortfarande i 

produktion [13]. Både TGV Sud-Est och TGV Duplex består av 10 vagnar och har en total 

längd på 200 m [16].  

 

Nästa generationen höghastighetståg tillverkas av Alstom och kallas för AGV (Automotrice à 

Grande Vitesse). Tåget är försett med motorvagnsteknologi istället för separata drivenheter 

och har en topphastighet på 360 km/h. Det är mycket som talar för att AGV är ämnad att vara 

det framtida tågsättet för nya LGV-nätverk. Ett åtagande om att utöka LGV-nätverket med 

2000 km utöver det nuvarande nätverket skedde i juni 2008. De nya linjerna ska vara klara 

2020 [17]. I figur 5 visas Frankrikes höghastighetsnätverk och framtida planer för förlängning 

av linjer. 
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Figur 5. Höghastighetsnätverk i Frankrike och framtida utbyggnadsplaner [18]. 

 

2.3 Tyskland 
Tyskland är ett utmärkt exempel på ett land med olika typer av landskap som kan hittas 

världen över. Norra delarna består främst av slätter och små sjöar medan landskapet i söder är 

desto mer bergigt med floder och dalar [19]. 

 

DB (Deutsche Bundesbahn) utvecklade år 1972 den kortlivade Klass ET403, som visas till 

vänster i figur 6, som var en föregångare till InterCity Express-tågen. ET403 var ett avancerat 

koncept för sin tid där boggimotorer drev alla axlar i drivenheterna som var placerade längst 

fram och bak. Till följd av detta erhölls låg axellast, minskat rälsslitage och god acceleration. 

Tack vare den passiva korglutningstekniken kunde en topphastighet på 200 km/h uppnås, 

även på spårlinjer med många kurvor. Men på grund av tekniska brister och åksjuka hos 

passagerare var man till slut tvungen att överge korglutningstekniken. För en mer utförlig 

beskrivning av korglutningssystem, se kapitel 3.1 [20].  
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Figur 6. Till vänster: tåget ET403 som i folkmun ska ha kallats ”Donald Duck” på grund av sitt utseende [21]. 

Till höger: ett ICE-V som åker genom det tyska landskapet [22]. 

 

InterCity Experimental som även kallades ICE-V, där V står för tyskans Versuch (försök), var 

ett prototyptåg och visas till höger i figur 6. I och med lanseringen av ICE-V införlivades en 

mängd olika innovationer från områdena flyg- och rymdteknik för att uppnå utomordentlig 

aerodynamisk prestanda (för en mer utförlig beskrivning av området aerodynamik, se kapitel 

3.2). Axlarna nyttjade solida hjulkonstruktioner och tåget var utrustat med 

luftfjädringssystem. De två drivenheterna hade drivna boggier med 2 stycken trefas 

asynkronmotorer på vardera drivenhet. Mest anmärkningsvärt var bromssystemet som bestod 

av en elektrisk regenerativ broms, mekaniska skivbromsar och virvelströmsbromsar. För en 

mer djupgående beskrivning och analys av virvelströmsbromsen, se kapitel 3.3 [20]. 

 

Medan ICE-V fortfarande var i utvecklingsfasen år 1988 beställde DB 82 tågsätt av den första 

generationen InterCityExpress – ICE1. Detta tåg var utformat för att uppnå topphastigheten 

280 km/h på nya banor och 200 km/h på gamla. Det bestod av 14 vagnar som mätte dryga 400 

m. De första 23 tågen tjänstgjorde i 250 km/h mellan Hamburg och München år 1991 och 

kortade ner restiderna avsevärt. På sträckan Hamburg – Frankfurt erhölls en restidsvinst på 62 

min och 115 min mellan Hamburg – Stuttgart [20]. 

 

Tredje generationens ICE är ett motorvagnståg med framdrivningen fördelad i tågsättet istället 

för separata drivenheter som tidigare ICE-tåg (ICE1, ICE2). Rent konkret drivs 4 av tågets 8 

vagnar med trefas asynkronmotorer [20]. Tåget har en längd på 200 m och visas i figur 7 [23].  

 

 
Figur 7. Ett ICE3-tåg passerar Rottendorf i Tyskland [24]. 

 

2.4 Spanien 
Spanska fastlandet består till stor del av en högslätt med inslag av höjder och berg där även 

floder vars dalar ofta är mycket vidsträckta och flacka. Huvudstaden Madrid ligger ca 600 m 

över havet och kusten är 320 km avlägsen i alla väderstreck [3]. 
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Utvecklingen av höghastighetståget Talgo 350 (vilket visas i figur 8) initierades för 

höghastighetslinjen Madrid – Barcelona. Under en testkörning kunde en hastighet på 365 

km/h uppnås. Initialt var dock hastigheten begränsad till 200 km/h på grund av frånvaron av 

infrastruktur som var anpassad för höga hastigheter. Tågsättet var utformat för att undvika 

höga aerodynamiska krafter, lufttryck och luftströmmar vid höga hastigheter [25]. 

 

 
Figur 8. Ett Talgo 350 vilket var företaget Talgos inträde i marknaden för höghastighetståg [26]. 

 

AVE (Alta Velocidad Española) betecknar Spaniens långdistans- och höghastighetsnätverk. 

Den första förbindelsen med AVE var mellan Madrid och den fjärde största staden Sevilla 

(1992). Det dröjde ända till 2008 som Barcelona även kopplades samman med 

höghastighetsnätverket via Madrid. Denna linje är 630 km lång och hade då en restid från och 

till stadskärnorna på endast 2 h 38 min. AVE-förbindelsen mellan Madrid – Sevilla är 417 km 

lång och var en stor framgång med hög passagerartäthet för både TGV-baserade tåg och 

lokdragna Talgo-tåg på linjen. Talgo-tågen kan köras på både 1435 mm standard spårvidd 

(AVE) och, med hjälp av en anordning som ändrar hjulvidden på tåget, även på den Iberiska 

standarden 1668 mm [27].  

 

Spanska Nationalbanorna (RENFE) beslutade att använda tyska Siemens ICE3 för deras trafik 

på linjen Madrid – Zaragoza – Barcelona där tågen kommer att operera i 350 km/h – en av de 

högsta  driftshastigheterna i världen [28]. 

 

Talgo utvecklar ett tåg som är i idéstadiet och går under namnet Avril. Intentionen är att förse 

tåget med 700 säten i ett 200 m långt tågsätt. Framdrivningsutrustning planeras att placeras 

lågt i vagnskorgen för att frigöra utrymme i drivenheterna. Enligt folk från företaget så 

kommer Avril att vara utformad för 380 km/h. Även fast tåget framställs som det enbart 

kommer att användas för standardspårvidd kan en framtida version erbjuda en 

hjulviddskonverterande version. Spekulationer säger att tåget även kan förses med en liten 

vinkel av korglutning [29].  

 

2.5 Kina 
Kina är världens fjärde största land med en yta på 9,6 miljoner km2. Landets topografi består 

av en stor variation från starkt bergtäckta områden i väst i form av bergskedjan Himalaya, 

bördiga slätter längs östkusten, till de mest ogästvänliga öknarna Gobiöknen och 

Taklamakanöknen i norra respektive nordvästra Kina [30]. Kina har en allmänt hög 

befolkningstäthet (141 personer/km2), i synnerhet i centrala och östra provinserna, och många 

spridda städer med fler än 500 000 invånare där avstånden vanligtvis skiftar emellan 200 – 

900 km mellan städerna. Detta bidrar till att Kina är ett land med ideala förutsättningar för 
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höghastighetståg [31]. Den återstående informationen om Kina som presenteras nedan är 

inhämtad från [31].  

 

Trots införandet av en ny generation höghastighetståg som var kapabla till hastigheter 

uppemot 250 km/h år 2007 lyckades man ej höja medelhastigheten till önskade nivåer 

eftersom tågen delade banor med godståg. En tågresa mellan Peking och Shanghai tog 10 h 

med en medelhastighet på 132 km/h även fast den maximala hastigheten hade ökats markant. 

När en ny generation höghastighetsbanor togs i drift 2008 kunde hastigheter uppemot 350 

km/h uppnås och en medelhastighet mellan stationen i Peking till Tianjin landade på 240 

km/h. Med över 16 miljoner passagerare för hela första året lyckades linjen snabbt etablera sig 

som ett konkurrenskraftigt alternativ. 

 

I december 2012 blev höghastighetslinjerna Peking – Shanghai på 1318 km och den 2281 km 

långa Peking Väst – Guangzhou färdiga vilka anslöt de tre största och viktigaste ekonomiska 

klustrerna i Kina. Linjerna erbjuder konkurrenskraftiga restider för internationell standard 

mätt. För att ta ett exempel kan CRH-trafiken mellan Peking Väst och Zhengzhou Öst 

stoltsera med en medelhastighet på 289 km/h och en restid på 2 h 24 min för en 693 km lång 

resväg. 
 

Inget land kommer i närheten av Kina när det rör sig om längd av nätverk för 

höghastighetståg. I oktober 2014 hade Kinas nät av höghastighetsbanor nått en sammanlagd 

längd av 12183 km vilket är nästan 4 gånger så mycket som Spaniens höghastighetsnätverk, 

som är näst störst i världen. I figur 9 illustreras höghastighetsnätverken i Kina. Redan idag är 

majoriteten av storstadsregioner sammankopplade till nätverk där hastigheter av 200 km/h 

eller mer används. Där det ännu inte finns snabba tågförbindelser finns det planer att 

tillgodose detta; redan i år satsas det på att ansluta alla städer som har fler än 500 000 

människor med trafik på hastigheter över 160 km/h. 
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Figur 9. Karta över olika typer av höghastighetsnätverk i Kina. 

Orange färg markerar linjer som är uppgraderade och där CRH trafikerar. 

Grön färg anger nyligen byggda linjer för hastigheter mellan 200-299 km/h. 

Blå färg är linjer som är kapabla för hastigheter över 300 km/h [32]. 

 

Fram till oktober 2014 har mer än 2,9 miljarder passagerare åkt med CRH. Trafiken har ökat 

från 128 miljoner 2008 till hela 672 miljoner år 2013, där den årliga tillväxten under denna 

period varit ca 39%. Höghastighetstrafiken i Kina nådde hela 214 miljarder personkilometer 

vilket är mer än hela övriga världens höghastighetstrafik tillsammans och 2,5 gånger den 

trafikvolym det näst mest trafikerade landet har vilket är Japan. 

 

Med den snabba utvecklingen av höghastighetsjärnvägar i Kina, utöver den allmänna 

utvecklingen i landet, ser det ut som att den kommer fortsätta framöver under de kommande 

två årtionden med nivåer som har nära samband med den ekonomiska utvecklingen. 
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3 Valda teknikområden 
Det finns många tekniska områden som antingen har direkt eller indirekt inverkan på 

medelhastigheten för ett höghastighetståg. Exempelvis är fjädringssystemet och 

vibrationsisoleringen indirekt sådana områden, där tillämpning av dessa system kan 

möjliggöra en hastighetsökning där god åkkomfort kan bestå. Direkt inverkan på ett tågs 

hastighet är förstås dess framdrivning. Moderna tåg idag använder i stor utsträckning 

asynkronmotorer där man ofta distribuerar dessa motorer längs med tåget i vagnarnas boggier. 

Ett tåg med denna typ av distribuerad kraft kallas för ett motorvagnståg. De främsta 

fördelarna med ett motorvagnståg är att god acceleration uppnås och att separata lok ej 

behövs.   

 

 
Figur 10. Korglutning [33], aerodynamik [34] och virvelströmsbroms [35]. 

 

En bakomliggande orsak till valet av de tre teknikområdena, som illustreras i figur 10, är 

ambitionen att analysera ett brett spektrum av tekniska innovationer. Rent konkret motiveras 

valet av korglutning på så sätt att det möjliggör högre hastigheter genom kurvor utan att 

kompromissa åkkomforten för passagerarna. Ett tågs aerodynamiska utformning har stor 

inverkan på vilka motstånd som uppkommer på tåget och i sin tur hur mycket energi som 

förbrukas vid driften. Med lägre energiförbrukning och buller kan även högre hastigheter 

åstadkommas. Valet av virvelströmsbromsen grundar sig på en nyfikenhet av tekniken och 

ovissheten om den kommer slå igenom i framtiden. Ett klart överläge för bromsen över 

konventionella friktionsbromsar är dess effektivitet vid höga hastigheter. Detta betyder att ett 

tåg erhåller en högre retardation för att snabbt kunna stanna vid stationer och på så vis öka 

medelhastigheten på en sträcka. 

 

3.1 Korglutning 
Några motiv till varför korglutningstekniken är intressant är att man kan använda nuvarande 

infrastruktur för de lutningsbara tågen. Huvudorsaken är dock att medelhastigheten kan ökas 

markant i länder där de topografiska egenskaperna gynnar lutning i kurvor. Relativt 

glesbefolkade länder där många kurvor finns gynnas stort av tåg med korglutning integrerad 

då tågen kan ta kurvorna i högre hastigheter utan att slita mer på spåret och utan att göra det 

obekvämt och obehagligt för resenärerna. 

 

Några begrepp som används flitigt i detta avsnitt är rälsförhöjning och rälsförhöjningsbrist. 

Rälsförhöjning är skillnaden i höjdled mellan inner- och ytterrälen i en horisontalkurva. 

Rälsförhöjningsbrist är den extra rälsförhöjning som skulle behövas för att den laterala 

accelerationen, som uppkommer i en horisontalkurva, reduceras helt och således frambringar 

jämvikt i sidoled i spårplanet. För höghastighetståg fås i regel en rälsförhöjningsbrist vid 

passering av kurvor. Detta är till följd av de höga hastigheterna vilka bidrar till 

lateralaccelerationen utåt i en kurva. Ett överskott på rälsförhöjning uppkommer ofta för 

exempelvis godståg vilka färdas i lägre hastigheter så att lateralacceleration verkar inåt i en 
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kurva [36]. I figur 11 visas ett X2-tåg i en horisontalkurva där både rälsförhöjning och aktiv 

korglutning används. 

 

Detta avsnitt baseras huvudsakligen på Rickard Perssons Tilting trains - Enhanced benefits 

and strategies for less motion sickness [37]. 

 

 
Figur 11. Ett X2-tåg passerar en kurva med hjälp av aktiv korglutningsteknik [38]. 

 

3.1.1 Koncept 

Ett tåg och dess passagerare utsätts för centrifugalkrafter när ett tåg passerar horisontalkurvor. 

Lutning av vagnskorgen in mot kurvan reducerar dessa centrifugalkrafter som passagerarna 

känner vilket tillåter tåget att passera kurvor i högre farter med bibehållen åkkomfort. Man 

kan åstadkomma lutning med hjälp av rälsförhöjning men när den är otillräcklig kan 

korglutning även användas. Tåg som är utrustade med korglutning brukar kallas för lutande 

tåg. Lutande tåg kan indelas i två olika typer: passivt lutande tåg, som i Japan kallas för 

naturligt lutande tåg, och aktivt lutande tåg. Den passiva korglutningstekniken användes 

främst tidigt under 70-talet i Japan med Klass 381-tåg och under 80-talet i Spanien med 

Talgo-tåg. Dagens moderna tåg med korglutning använder nästan uteslutande den aktiva 

korglutningstekniken. I figur 12 illustreras den passiva korglutningstekniken med den aktiva. 

 

 
Figur 12. Den japanska passiva och den europeiska aktiva korglutningstekniken [39]. 
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Den passiva korglutningen förlitar sig på fysikens lagar där centrum för lutningen sitter väl 

över tyngdpunkten för vagnskorgen. När ett tåg med passiv korglutning åker genom en kurva 

slungas nedre delen av vagnskorgen utåt på grund av centrifugalkrafterna som uppstår. Det är 

värt att notera att eftersom vagnskorgen slungas utåt kommer även tyngdpunkten för denna att 

förflytta sig i horisontalled i viss mån vilket har en negativ inverkan på säkerheten. 

 

Aktiv teknik ligger bakom den aktiva korglutningen, vilket innebär att sensorer och elektronik 

kontrollerar tekniken med hjälp av ställdon som vanligtvis är hydrauliska eller elektriska. 

Tyngdpunkten ändras inte nämnvärt horisontellt med denna aktiva teknik och således inte 

heller säkerheten.  

 

 
Figur 13. Här visas vinkeln för rälsförhöjningen och vinkeln för korglutningen samt de laterala och vertikala 

accelerationer som uppkommer vid kurvtagning [37]. 

 

Det uppkommer en acceleration i horisontalled när ett spårfordon far igenom en 

horisontalkurva (jämför figur 13). Denna acceleration är en funktion av farten v och 

kurvradien R och visas i ekvation (1). 

 

 
𝑎ℎ =

𝑣2

𝑅
 (1) 

 

Jämfört med horisontalacceleration så kan sidoacceleration i spårplanet reduceras genom att 

förse spåret med en rälsförhöjning ℎ𝑡. Vinkeln mellan horisontalplanet och rälsförhöjningens 

plan 𝜑𝑡 är en funktion av rälsförhöjningen och avståndet mellan de båda kontaktpunkterna för 

hjulen 2𝑏0 (2). 

 

 
𝜑𝑡 = arcsin (

ℎ𝑡

2𝑏0
) (2) 

 

Den laterala accelerationen som uppfattas av passagerarna kan reduceras ytterligare genom att 

ordna en lutning av vagnskorgen med en lutning 𝜑𝑐 i relation till spårplanet. Den laterala 

accelerationen i vagnskorgen betecknas �̈� (3) och den vertikala accelerationen som är 

vinkelrät mot golvet på vagnskorgen betecknas �̈� (4). 

 

 
�̈� =

𝑣2

𝑅
cos(𝜑𝑡 + 𝜑𝑐) − 𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑡 + 𝜑𝑐) (3) 
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�̈� =

𝑣2

𝑅
sin(𝜑𝑡 + 𝜑𝑐) + 𝑔𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 + 𝜑𝑐) (4) 

 

Reduceringen av den laterala accelerationen via lutning av spår och vagnskorg är förknippad 

med en ökning av den vertikala accelerationen.  

 

Den reducering av den laterala accelerationen i korgplanet som frambringas i en vagnskorg 

beskrivs av ett förhållande som kallas för kompensationsfaktor. Kompensationen behöver 

nödvändigtvis inte vara 100%, som under tidiga år antagits vid utvecklingen av lutande tåg. 

En kompensation på 100% skulle kräva en större lutningsvinkel som i sin tur förorsakar 

försämrad åkkomfort och åksjuka. I dagens aktivt lutande tåg är det därför vanligt med 

kompensationsfaktorer på ca 50 – 70% medan det för naturligt/passivt lutande tåg kvarhålls 

en faktor på nära 100%. 

 

3.1.2 Hastighetsökning 

För att erhålla information om tågets möjliga hastighetsökning på grund av korglutning 

analyseras relationen mellan förbättrade tillåtna hastigheter för lutande tåg och tillåtna 

hastigheter för icke-lutande tåg. Kraven finns hos nationella spårstandarder där nivåerna dock 

skiljer sig åt. I tabell 1 har studier av möjlig hastighetsökning sammanfattats. 

 
Tabell 1: Beräknad ökning av hastigheter för dagens nationella spårstandarder [37]. 

 
1) Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien och Japan. 

2) Japan är det enda landet med fler restriktiva begränsningar för lutande tåg än för icke-lutande tåg. 

3) Frankrike och Tyskland har inga begränsningar vad gäller förändringstakt av rälsförhöjning. 

 

3.1.3 Restidsvinster 

Med hjälp av restidssimuleringar kan goda uppskattningar av restidsvinster med lutande tåg 

erhållas. Genom simulering för en vald järnvägslinje kan en realistisk restidsvinst i jämförelse 

med icke-lutande tåg tas fram. Antaganden för restidsberäkningarna har förenklats där 

exempelvis ökad hastighet jämförts med ett icke-lutande tågs hastighet som tillåts på samma 

spårsektioner som idag. I analysen har begränsningar på överskott av rälsförhöjning för tåg 

med låga hastigheter tagits hänsyn till. Likaså har begränsningar på rälsförhöjningsbrist på 

grund av sidvind tagits i beaktande. Utredningen blev mycket omfattande eftersom en stor 

mängd av indata användes, trots enkla antaganden beträffande hastigheter. Några av 

variablerna inkluderar tågets topphastighet, framdrivningseffekt, initial acceleration, 

bromsretardation, tillåten rälsförhöjningsbrist och uppehållsmönster i trafiken på de två 

linjerna Stockholm – Göteborg och Göteborg – Kalmar. 

 

Vid en jämförelse mellan två av dagens lösningar; ett icke-lutande tåg med maximal 

rälsförhöjningsbrist på 150 mm och ett lutande tåg med 245 mm maximal rälsförhöjningsbrist 

ges en 15% hastighetsökning för det lutande tåget. Den motsvarande simulerade 

restidsvinsten för båda linjerna var 9% till förmån för tåg med korglutning. Restidsvinsten är 
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ett medelvärde av alla kombinationer av topphastigheter, framdrivning och 

acceleration/bromsprestanda. 

 

Vid jämförelse mellan två framtida lösningar där ett icke-lutande tåg med maximal 

rälsförhöjningsbrist på 168 mm och ett lutande tåg med en maximal rälsförhöjningsbrist på 

275 mm ger en hastighetsökning på 16% för det lutande tåget. På båda linjerna erhålls från 

simulering en restidsvinst på 10%. 

 

Det finns flera anledningar till att förbättringen av restiden var lägre än förbättringen av 

hastigheten. Den huvudsakliga anledningen är att uppskattningarna av hastigheterna bestäms 

på andra grunder än endast rälsförhöjningsbrist såsom på raka spår, vid stationer, över broar, 

etc. På linjen Stockholm – Göteborg kommer ett icke-lutande tåg med maximal 

rälsförhöjningsbrist på 168 mm och topphastigheten 275 km/h att ha en längre restid än ett 

lutande tåg med maximal rälsförhöjningsbrist på 275 mm och en topphastighet på endast 200 

km/h. 

 

3.2 Aerodynamik 
I syfte att utveckla snabbare och säkrare tåg med lite buller och luftföroreningar fokuserar 

många forskare på aerodynamiska aspekter av höghastighetståg. Det läggs därmed stor energi 

på att skapa bättre och mer effektiva utformningar av vagnskorg och spår- och tunnelsystem. 

De aerodynamiska fenomenen som förknippas med höghastighetståg är starkt beroende av 

hastigheten och det är således när hastigheterna ökar som de aerodynamiska problemen spelar 

en stor roll. 

 

Allmänt kan aerodynamiken runt tåg mera specifikt innefatta aerodynamiskt luftmotstånd, 

tryckvariationer inne i tåget, tåginducerade vibrationer, sidvindars inverkan, markens 

inverkan, tryckvågor i tunnlar, impulsvågor i slutet av tunnlar, buller och vibrationer etc. Det 

aerodynamiska luftmotståndet är beroende av en mängd olika geometrier såsom 

tvärsnittsarean av vagnskorgen, tågets längd, utformning av tågets front- och akterpartier men 

även av ytråheten för vagnskorgen samt av väderförhållanden. Tåginducerade luftströmmar 

kan ha inverkan på passagerare som befinner sig vid en perrong då ett tåg passerar. Dessa 

luftströmmar har anknytning till tvärsnittsytan på tågkroppen, tågets längd, tågets former för 

front och akter, tågkroppens ytråhet etcetera [40]. 

 

Enheten för hastighet kommer i detta avsnitt att enbart uttryckas i km/h. Parametern 𝐶𝐷 kallas 

för motståndskoefficienten och är en dimensionslös konstant vilken är ett mått på det 

aerodynamiska motståndet. 

 

Detta avsnitt är huvudsakligen en sammanställning av Aerodynamics of high-speed railway 

trains, författad av Raghu S. Raghunathan et al [40]. 

 

3.2.1 Aerodynamiska krafter på tåg 

Generellt sett är det åtråvärt att skapa ett aerodynamiskt stabilt tåg med låga aerodynamiska 

krafter. Egenskaperna för aerodynamiken är nära sammankopplat med luftmotståndet för ett 

tåg i drift. Det totala motståndet kan huvudsakligen delas in i rullmotstånd och aerodynamiskt 

motstånd. Eftersom de aerodynamiska faktorerna har en stor inverkan på energiförbrukningen 

för ett tåg är det väldigt viktigt att förstå grunderna för det aerodynamiska motståndet. 

 

Det är välkänt att luftmotståndet är proportionellt mot hastigheten i kvadrat. Rullmotståndet är 

proportionellt mot hastigheten, dock med ett hastighetsoberoende bidrag. I jämförelse med 
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rullmotståndet så ökar luftmotståndet kvadratiskt med ökad hastighet. Således är det av största 

vikt att reducera det aerodynamiska motståndet för höghastighetståg för utveckling av ett 

önskvärt tågsystem. 

 

I den fria luften, utan någon påverkan utav vindar, kan det totala motståndet för ett tåg i drift 

uttryckas som summan av rullmotståndet och det aerodynamiska motståndet: 

 

 𝐷 = 𝐷𝑅 + 𝐷𝐴 = (𝑎 + 𝑏𝑉)𝑊 + 𝑐𝑉2 (5) 

 

där 𝐷𝑅 och 𝐷𝐴 är rullmotståndet respektive det aerodynamiska motståndet, a, b och c är 

konstanterna som bestäms i experiment, V tågets hastighet och W tågets tyngd (N). I 

ekvationen ovan är rullmotståndet proportionellt mot tågets tyngd, och inkluderar friktionen 

mellan hjul och räler och lagerfriktionen från hjulen. 

 

Det är inte helt självklart hur mätning och uppskattning av det totala motståndet D på ett tåg 

utförs. Det totala motståndet kan erhållas från information såsom utmattning och 

verkningsgrad för ett tåg. I figur 14 syns ett typiskt exempel för det aerodynamiskt uppmätta 

motståndet på ett Shinkansen 100-serietåg. 

 

 
Figur 14. Motståndet som funktion av hastigheten på ett Shinkansen 100-serietåg [40]. 

 

All data som indikeras i figuren motsvaras av ett givet tåg med samma vikt och längd där dess 

data sammanfaller på en linje som har kurvanpassats till: 

 

 𝐷 = 12,484 + 0,04915 + 0,001654𝑉2 (6) 

 

För att på ett rimligt sätt uppskatta det totala motståndet på tågen med varierande vikt och 

längd är det nödvändigt att dela upp det i rullmotstånd och aerodynamiskt motstånd. För att 

korrellera datan kan minsta-kvadratmetoden användas och termen som är proportionell mot 

hastigheten i kvadrat kan betraktas som det aerodynamiska motståndet. 
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3.2.2 Jämförelse av motstånd på olika tåg 

Från vindtunneltest som utförts i Frankrike har uppmätta värden på det aerodynamiska 

motståndet på ett TGV-tåg kunnat erhållas och motsvarande värden har sammanställts i en 

tabell (se Bilaga 2 – Aerodynamik). Testet har inräknat varje bidrag från tågets kropp, 

anslutande delar mellan vagnar och komponenter under tåget för det aerodynamiska 

motståndet. Vindtunneltestet utfördes för tåghastigheten 260 km/h under vanligt 

atmosfärstryck. Av det totala luftmotståndet är det aerodynamiska motståndet på endast 

tågkroppen runt 80% och till följd av pantografsystemet och andra föremål över tåget är det 

aerodynamiska motståndet 17%. De återstående 3% är mekaniskt motstånd som skapas från 

bromssystemet med mera. Det totala motståndet D för tåget från uppmätt data ovan ges av: 

 

 𝐷 = 𝐴 + 𝐵𝑉 + 𝐶𝑉2 (7) 

 

där konstanterna A och B är experimentellt givna till 250 N respektive 3,256 N. Dessa värden 

är 5% respektive 17,1% av det aerodynamiska motståndet på endast tågkroppen. Till vänster i 

figur 15 presenteras det aerodynamiska motståndet på tysklands ICE-tåg där typer med olika 

motståndsareor 𝐶𝐷A på tågets vagnskorg anges. Till exempel har typ a en motståndsarea på 

14,61 𝑚2och det antas att dess motstånd är 100%. Det relativa aerodynamiska motståndet för 

de andra typerna baseras på typ a. Observera att tågen med olika motståndsareor har ett 

kjolsystem för att jämna ut komponenterna under tåget. För varje tågtyp i figur 15 ges var och 

en av de olika bidragande delarna till motståndet. Specifikt ges varje bidrag från front- och 

akterdelarna på tåget, de anslutande delarna mellan vagnarna, tågets väggytor, 

pantografsystemet, etc. till det totala aerodynamiska motståndet till höger i figur 15. För 

tågtyp a kan man se i figuren att det aerodynamiska motståndet till följd av de anslutande 

delarna mellan tåg och vagnar är runt 4%, ytfriktionen 23%, front- och akterdelar 8%, 

pantografsystemet 7% och de underliggande komponenterna för tåget 58%. Det totala 

aerodynamiska motståndet för typ f är ca 50% av den för typ a och var och en av de 

bidragande delarna ser annorlunda ut i jämförelse med typ a. För övrigt har tåglängden 200 m 

använts för all data för referensens skull. 
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Figur 15. Vänstra figuren illustrerar tåg med olika motståndsareor 𝐶𝐷𝐴 där en relativ moståndsandel visas med 

avseende på typ a. Till höger syns en graf över aerodynamiska motståndsandelen olika komponenter för ICE 

bidrar med [40]. 

 

3.2.3 Aerodynamisk form för tåg 

Detaljerad utformning av ett tågs front- och akterpartier kan ha avsevärd inverkan på de 

aerodynamiska egenskaperna. Ett typiskt exempel är ett vindtunneltest där modelltåg används 

för att analysera ett antal olika former av front- och akterpartier (figur 16). De olika formerna 

kännetecknas av siffrorna 1, 2, 3 och 4 och bokstäverna A, B, C och D. Siffrorna hänsyftar till 

ändringen av längden i termer av antal tvärsnittsbredder för modelltåget. Exempelvis blir 

tågnosen längre med ökad siffra; för vidare information har siffrorna 1, 2, 3 och 4 ändringar 

av längderna i termer av tvärsnittsbredden för modelltåget 0,5 gånger, 1 gånger, 2 gånger 

respektive 4 gånger bredden av modellen. 

 

 
Figur 16. Olika typer av former för fronten alternativt aktern på ett tåg [40]. 
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Typerna A och B har utformningar som nästan kan skådas som tvådimensionella medan C 

och D är så gott som tredimensionella former. För jämförelse av riktiga höghastighetståg är 

tyska ICE-tågen likartade med typ B medan japanska Shinkansen 100-serien ligger närmast 

typ C. 

 

 
Figur 17. Graferna ovan visar det aerodynamiska motståndet (i form av 𝐶𝐷) som funktion av längd/bredd-

förhållandet för de olika formtyperna A-D [40]. 

 

I figur 17 illustreras vilken inverkan de olika utformningarna av tågfronten och aktern har på 

det aerodynamiska motståndet. Grafen till vänster gäller för när mittendelen och aktern är fixa 

och grafen till höger gäller för när mittendelen och fronten är fixa. Värt att notera är att 

frontens längd är normaliserad med bredden av modelltåget. För en relativt kort tågfront, dvs 

för serie 1, är det aerodynamiska motståndet för typ B och C väldigt lika där deras 

motståndskoefficient, 𝐶𝐷 är väldigt lågt i jämförelse med typ A och D. Typ A för tågfronten 

har det högsta värdet på 𝐶𝐷. Det är intressant att det aerodynamiska motståndet inte ändras för 

större värden än 1,0 på längd/bredd-förhållandet för någon av tågformstyperna. Däremot har 

längd/bredd-förhållandet större betydelse på motståndet för tågets akter jämfört med tågets 

front. Den tågform som har det lägsta värdet på 𝐶𝐷 är serie 4 där den optimala formen är typ 

D. 

 

3.3 Bromssystem 
Effektiva bromssystem på höghastighetståg medför stor retardation vilket betyder att ett tåg 

snabbare kan göra uppehåll vid stationer. Detta bidrar till att en högre medelhastighet på en 

viss sträcka kan möjliggöras. 

 

Det finns en mängd olika typer av bromssystem för tåg idag. Var och en av bromstyperna har 

sina tillämpningsområden och för- och nackdelar. Exempelvis är skivbromsen en väldigt 

effektiv teknik att med friktion bromsa en rotation. Dock avtar bromsförmågan med högre 

hastigheter. Magnetskenbroms består av en avlång magnet som är placerad i längsled mellan 

hjulen i tågets boggi. Bromsen trycks ner mot rälerna likt en bromsklots. Elbroms innebär att 

traktionsmotorerna används som generatorer och bromsar rörelsen framåt genom att 

omvandla rörelseenergin till elenergi. En stor fördel med elbroms är att den minskar 

underhållet på mekaniska bromsar avsevärt. En regenerativ elbroms fungerar i stort sett som 

en vanlig elbroms. Skillnaden är att istället för att bränna bort energin i resistorer så omriktas 

den genererade elen till den överliggande kontaktledningen. Där kan andra tåg förses med el 

vilket ger energibesparingar [41]. 

 

Virvelströmsbromsen är intressant av många anledningar. Bland annat då den är en 

friktionslös typ av broms men framför allt för att den är effektiv i just höga hastigheter, vilket 
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går i linje med fördjupningsarbetets målsättning. Det finns ett antal olika typer av 

virvelströmsbromsar där linjär och cirkulär är de två vanligaste. Den cirkulära typen fanns på 

ett antal tidiga Shinkansen-tåg men övergavs med tiden. I de följande avsnitten redogörs 

endast för den linjära typen då denna används på dagens ICE3-tåg. Den bakomliggande teorin 

skiljer sig dock ej märkbart för den cirkulära virvelströmsbromsen. 

 

3.3.1 Virvelströmsbroms 

För ett höghastighetståg är framdrivning och bromsning två avgörande faktorer för dess 

körbarhet. Ökning av hastigheter för tåg bidrar till att adhesionskoefficienten mellan hjul och 

räler vid hög hastighet reduceras kraftigt. Adhesionskoefficienten kan matematiskt beskrivas 

som tågets maximala dragkraft dividerat med dess tyngd. Likaså friktionskoefficienten som 

uppkommer mellan bromsbelägg och bromsskiva minskar kraftigt vid hög hastighet. Det är 

således fördelaktigt att använda ett friktionslöst bromssystem med avsikt att skapa en 

kompletterande bromskraft. En friktionslös form av bromssystem har redan blivit 

implementerad på tyska ICE3-tåget och syns i figur 18 [42]. 

 

 
Figur 18. En linjär virvelströmsbroms under drift på ett tyskt ICE3-tåg [43] 

 

Virvelströmsbromsen har sitt ursprung i Frankrike och upptäcktes av fransmannen Jean 

Bernard Léon Foucault på 1800-talet då han fann den underliggande vetenskapliga principen. 

Han observerade att en vertikal kopparplåt var tvungen att utsättas för en högre spänning för 

att åstadkomma rotation mellan två magnetiska poler samtidigt som kopparplåten värmdes 

upp. Rörelsen för en metallplåt i ett magnetfält inducerar en spänning, som i sin tur skapar 

virvelströmmar. Således genereras ytterliggare ett magnetfält, motriktat det första, vilket leder 

till att metallplåten retarderas eftersom den kinetiska energin transformeras till värme. Ju 

bättre konduktivitet och permeabilitet hos plåten, desto starkare blir bromskraften [44]. 

 

3.3.2 Teori 

En virvelströmsbroms består av en stationär källa med magnetiskt flöde (från permanent- eller 

elektromagneter) som befinner sig framför en rörlig ledare (metallskiva, trumma eller fena). 

På grund av rörelsen kommer ledaren att utsättas för en tidsvarierande magnetisk flödestäthet 

som enligt Faradays lag inducerar ett elektriskt fält i ledaren. Enligt Ohms lag resulterar det 

elektriska fältet i cirkulerande virvelströmmar i ledaren. Interaktionen av dessa 

virvelströmmar med flödestätheten resulterar i sin tur i en kraft som motarbetar rörelsen. 

Strömkällan är noll när de magnetiska polerna exciteras av permanentmagneten. Med ett 

sådant tillstånd där strömkällan är noll kommer de styrande ekvationerna för problemet med 

det elektromagnetiska fältet med virvelströmmar på grund av rörelsen vara: 
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 𝜵 × 𝑯 = 𝑱𝒆 (8) 

 

med 

 

 𝑬 = 𝑣 × 𝑩 (9) 

 

där 𝑱𝒆 är den inducerade virvelströmstätheten i rälen, 𝒗 den relativa hastigheten för ledaren, 𝑬 

det magnetiska fältet. Uttrycket 𝜵 × 𝑯 beskriver det magnetiska fältets rotation. I närvaro av en 

permanentmagnet innehar vektorstorheterna magnetisk flödestäthet 𝑩 och magnetiskt fält 𝑯 

ett samband via den remanenta (återstående) flödestätheten 𝑩𝒓 från magneten som är: 

 

 𝑩 = µ0µ𝑟𝑯 + 𝑩𝒓 (10) 

 

där µ0 är den karakteristiska permeabilitetskonstanten, µ𝑟 den relativa permeabiliteten. 

Fetstilsmarkerade parametrar är vektorstorheter. Virvelströmmen som uppkommer tillföljd av 

rörelse är given av ekvation (11), 

 

 𝑱𝒆 =σE=σ(v×B) (11) 

 

där 𝜎 är konduktiviteten av den sekundära rörliga sidan. Ekvation (8) kan omskrivas med 

hjälp av (10) och (11) till, 

 

 
𝜵 × {

1

µ0

1

µ𝑟
(𝜵 × 𝑨 − 𝑩𝒓) } = 𝜎𝒗 × (𝜵 × 𝑨) (12) 

 

där 𝜵 × 𝑨 = 𝑩 och 𝑨 är den magnetiska vektorpotentialen. Om man antar att rörelsen endast 

sker i x-led och att virvelströmmen endast har en z-komponent blir termen 𝒗 × (𝜵 × 𝑨) i (12), 

 

 
𝒗 × (𝜵 × 𝑨) = 𝑣𝑥 (−

𝜕𝐴𝑧

𝜕𝑥
) 𝒂𝒛 (13) 

 

Den styrande ekvationen för den tvådimensionella analysen av virvelströmsbroms med 

permanentmagneter kan följaktligen uttryckas som: 

 

 
−

1

µ0µ𝑟
(

𝜕2𝐴𝑧

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝐴𝑧

𝜕𝑣2
) + 𝜎𝑣𝑥

𝜕𝐴𝑧

𝜕𝑥
=

1

µ0µ𝑟
(

𝜕𝐵𝑟𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝐵𝑟𝑥 

𝜕𝑣
) (14) 

 

där Galerkins metod kan appliceras på den finita elementformuleringen [45]. 

 

3.3.3 Linjär virvelströmsbroms 

Funktionsprincipen för en linjär virvelströmsbroms illustreras i figur 19 där F representerar 

den magnetiska kraften, 𝐹𝐵 bromskraften och 𝐹𝐴 den attraherande kraften. En linjär 

virvelströmsbroms består huvudsakligen av ett ok, ett antal polkärnor och spolar. 

Polkärnornas magnetiserade riktningar ändras alternativt. Mellan rälen och bromsen bibehålls 

ett avstånd kallat bromsgap. Ett bromsgap på ca 1 – 2 mm är normalt för moderna 

höghastighetståg med linjär virvelströmsbroms. När tåget åker framåt finns det en relativ 

rörelse mellan den linjära virvelströmsbromsen och rälen vilket genererar ett oregelbundet 

magnetflöde på den översta delen av rälen. Enligt Faradays lag om elektromagnetisk 

induktion alstras virvelströmmar på översta delen av rälen (vänstra delen av figur 20). Dessa 
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strömmar stör det ursprungliga magnetfältet och därav förvränger det. Det finns en 

komponent i horisontalled (Y) för den elektromagnetiska kraften mellan räl och broms i tågets 

färdriktning utöver en vertikal komponent (Z). Den horisontella komponenten är som väntat 

tågets bromskraft. På samma gång konverteras den kinetiska energin för tåget till reducering 

av virvelströmmar vilket förorsakar en ökning av temperaturen i rälen. 

 

 
Figur 19. Den linjära virvelströmsbromsen där krafter, magnetfält och beståndsdelar illustreras [46]. 

 

 
Figur 20. De magnetiska polerna för permanentmagneten inducerar virvelströmmar på rälen vid rörelse [42]. 

 

3.3.4 För- och nackdelar 

Förutom att virvelströmsbromsen presterar väl i höga hastigheter är fördelarna att den är helt 

slitagefri och kan även användas som normal färdbroms vilket reducerar slitaget på 

skivbromsarna. Eftersom bromsen är en friktionslös lösning är den oberoende av väderlek. 

Bromsen kan även tillsättas med precision vilket är fördelaktigt i långa nedförsbackar där 

tåget kan hållas under kontroll utan risker för att bromsarna överhettas. Detta resulterar i 

bättre säkerhet och driftsekonomi [46]. Nackdelarna är främst att bromsen kan slå ut 

elektronik och signalsystem. Ett annat problem som måste tämjas är värmeutveckling i rälerna 

på grund av virvelströmmarna. Denna värme kan orsaka solkurvor vilket innebär att en 

utknäckning av rälerna uppkommer på grund av stora längsgående tryckkrafter i rälerna.  
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4 Diskussion 
Målsättningen med fördjupningsarbetet har varit att förstå den moderna utvecklingen av 

höghastighetståg i världen och i synnerhet erhålla en ökad förståelse för ett antal viktiga 

teknikområden. Detta har definitivt uppfyllts även fast mer tid skulle vara av nytta för en 

utökad förståelse. 

 

Den aktiva korglutningstekniken är allmänt säkrare än den passiva korglutningstekniken 

vilket bör resultera i att det är den aktiva tekniken som kommer vara framtiden. 

Korglutningssystemen i allmänhet är lämpliga främst för äldre banor då det oftast är där man 

finner fler kurvor än vanligt och man kan på så sätt utnyttja korglutningsteknikens reducering 

av sidoaccelerationer. 

 

Underliggande komponenter hos ett tåg har stor inverkan på det aerodynamiska motståndet 

om vagnskorgens motståndsarea är relativt stor. Tågets ytbeskaffenheter har stor inverkan på 

det aerodynamiska motståndet då vagnskorgens motståndsarea är relativt liten. Längden på en 

tågnos har liten inverkan på det aerodynamiska motståndet om ett längd/bredd-förhållande på 

minst 1,0 används. En lång och spetsig akter är optimal för att reducera motståndet. När ett 

tåg måste byta färdriktning kan en dynamisk anpassning av frontform för bättre aerodynamik 

implementeras. Exempelvis skulle ett tågs front- och akterform kunna justeras längd- och 

breddmässigt. 

 

Virvelströmsbromsen är en effektiv friktionslös bromstyp som nyttjas med gott resultat vid 

höga hastigheter. Bromsen kräver endast en liten mängd underhåll samt inga kontrollsystem. 

Problemen är dock att den kan slå ut elektrisk utrustning och orsaka solkurvor på grund av 

värmedissipation vid användning av bromsen. Om man kan finna åtgärder för att lösa 

problemet med värmeutveckling är bromsen en god kandidat till resten av tågbromstyper. För 

övrigt kommer förmodligen en linjär virvelströmsbroms att implementeras i kommande TGV-

modell. 

 

Den ökande trenden för höghastighetståg i världen beror mest sannolikt på att de flygturer 

som täcker avstånd kortare än cirka 800 km blir mindre attraktiva till förmån för 

höghastighetsjärnvägar. Kina är ett bra exempel på att nya höghastighetslinjer i stort sett tar 

över totalt för vissa förbindelser. Detta fenomen kan även ses i och mellan länder i Europa där 

det dock i dagsläget befinner sig i en övergångsfas. Dock kan bullerkrav och andra 

begränsningar som på grund av högt och irriterande aeroakustiskt ljud vid högre hastigheter 

sätta käppar i hjulen för fortsatt utveckling och ökning av hastigheter i världen. Däremot kan 

länder med lägre krav, såsom Kina fortsätta utvecklingen mot ännu högre medelhastigheter. 

 

När järnvägarna utvecklas allt mer och högre hastigheter möjliggörs, kommer det att finnas 

behov av att fokusera på att förbättra reseupplevelsen för passagerarna dörr-till-dörr. Det vill 

säga att exempelvis spårtaxi eller andra alternativa lösningar kan tänkas vara av behov.   

 

4.1 Hållbarhet 
Det kan vara av nödvändighet att definiera vad som menas med att något är hållbart. Hållbart 

kan innebära att något är återvinningsbart, produceras för att hålla en tillräckligt lång tid samt 

på samma gång vara ekonomiskt hållbart. Det kan betyda att transportslaget drivs av el från 

förnyelsebar energi som i sin tur produceras från exempelvis vind-, sol- och vattenkraft. Det 

kan även involvera materialval, tillverkningsprocesser där vissa material är skonsammare för 

miljön att tillverka än andra.  
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Höga hastigheter kanske inte direkt associeras till hållbarhet. Dock har moderna 

höghastighetståg all anledning att ses som hållbara. Nuförtiden har i stort sett alla 

höghastighetståg elektrisk drivning vilket i längden betyder mindre koldioxidutsläpp, men 

självklart beror det på hur elen har producerats. 

 

Teknikutvecklingen går mot allt effektivare motorer där man får ut mer effekt per kg vilket 

innebär att man ej behöver kompromissa; med topphastigheter på dryga 300 km/h och allmänt 

höga medelhastigheter där reducerad energiförbrukning sedan tidigare generations 

teknikbedrifter är realitet. 

 

Tekniker såsom regenerativ bromsning innebär att en viss del av den energin som uppstår på 

grund av bromsningen tas till vara på istället för att exciteras ut som värme. Detta är en teknik 

som används flitigt i dagens moderna tåg.  
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5 Slutsatser 
Användning av korglutningssystem är lämpligt för tåg som trafikerar äldre järnvägslinjer där 

många horisontalkurvor finns. Passiv korglutningsteknik fungerar effektivt vad gäller att 

reducera sidoaccelerationer. Dock försämras säkerheten eftersom tyngdpunkten för tåget 

förskjuts i sidled. Den aktiva korglutningstekniken kompenserar för sidoaccelerationen 

måttligt och tyngdpunkten förskjuts marginellt. En hastighetsökning på cirka 15% och en 

restidsvinst på cirka 10% erhålls för ett tåg med aktiv korglutningsteknik. 

 

Underliggande komponenter hos ett tåg har stor inverkan på det aerodynamiska motståndet 

om vagnskorgens motståndsarea är relativt stor. Därför är det viktigt att mjuka ut 

komponenterna undertill med hjälp av kjolsystem. Tågets ytbeskaffenheter har stor inverkan 

på det aerodynamiska motståndet då vagnskorgens motståndsarea är relativt liten. Det kan 

därför vara av fördel att utforska noggrant ytråheten för olika material i syfte att reducera det 

totala motståndet. Längden på en tågnos har liten inverkan på det aerodynamiska motståndet 

om ett längd/bredd-förhållande på minst 1,0 används. En lång och spetsig akter är optimal för 

att reducera motståndet. 

 

Virvelströmsbromsen är effektiv i höga hastigheter men bör kompletteras med andra 

bromssystem vid låg- och medelhöga hastigheter. Bromsen är slitagefri och oberoende av 

väderlek. På grund av stor värmeutveckling kan solkurvor uppkomma i spåren vid använding 

av bromsen. Om dessa problem kan åtgärdas är virvelströmsbromsen en del av framtiden.  
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Bilaga 1 – World Speed Survey 
 

 
Figur 21. Världens höghastighetslinjer och dess medelhastigheter med mera [47]. 
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Figur 22. Fortsättning på världens snabbaste höghastighetslinjer [47]. 
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Bilaga 2 – Aerodynamik 
 

 
Figur 23. Motståndet med mera på ett TGV-tåg [40]. 

 

 

 
Figur 24. Motståndet med mera på ett 100-serie Shinkansen-tåg [40]. 
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