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Utvecklingen av fjärrtågsvagnar sedan 1920

Sammanfattning

Rapporten ger en överblick av utvecklingen inom området fjärrtågsvagnar (främst andra klass) sedan 1920.
Främst beskrivs utvecklingen i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige. Rapporten går senare in på en
jämförelse av amerikanska fjärrtågsvagnar (enligt AAR- standard) med främst svenska vagnar och
konstaterar att de senare har flera nackdelar såsom trång vagnsinredning, höga temperaturer sommartid,
obekväma säten och ej handikappanpassade ingångar. Dessutom har de svenska spårfordonen generellt
sett många driftstörningar vintertid.

Redan 1938 lanserades i USA en ny generation fjärrtågsvagnar med bland annat klimatanläggning,
skivbromsar, automatkoppel, handikappvänliga insteg och vilfåtöljer. Några år senare rullade liknande
fjärrtågsvagnar i hela den amerikanska nationen. Författaren föreslår i rapporten att en ny generation
svenska fjärrtågsvagnar, baserade på amerikansk AAR- standard och med färdigutvecklad, beprövad
utrustning lanseras i Sverige.

Det behövs nya persontåg i Sverige, då kraven kommer att öka markant vad gäller komfort, minskande
investeringskostnader, handikappanpassning och högre genomsnittshastigheter. Rapporten visar att en
vidareutveckling av AAR- standardvagnar är ett intressant alternativ.
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Utvecklingen av fjärrtågsvagnar sedan 1920

Rapporten ger en generell överblick av utvecklingen inom området fjärrtågsvagnar, från och med 1920.
Syftet med rapporten är bland annat att ge en allmän orientering och då främst ur ett användarperspektiv.
Slutsatsen blir att en ny generation standardvagnar baserad på amerikansk AAR- standard och
upphandlade i global konkurrens, bör införas.

Snabbtåg för 200 km/tim har rullat i Västeuropa sedan 1960-talet och massmedias fokusering på
topphastigheter är enorm. Tyvärr har denna förhållandevis ensidiga fokusering lett till att fokus på andra,
minst lika viktiga faktorer såsom låga biljettpriser, god sittkomfort och bättre fungerande
stationsanläggningar har hamnat i skymundan.

I bilagan saknas vissa uppgifter, vilka kommer att kompletteras senare.

Allmänt

Sedan 1960-talet finns två globala standarder för utformningen av personvagnar. Den ena standarden ges
ut av organisationen Association of American Railroads (AAR) och anger kraven för en 85 fot (25.908 mm)
lång personvagn. Den andra standarden, som ges ut av Internationella Järnvägsunionen (UIC) och
innefattar fyra vagntyper (beteckningen X, Y, Z1 respektive Z2). Y-vagnarna är kortast (24.500 mm) medan
de resterande vagnarna har längden 26.400 mm. Skillnaderna mellan UIC- vagnarnas 26,40 meters
versioner X, Z1 och Z2 rör främst topphastighet och typ av ventilationssystem.

Fig 1 En 85 fot (25,9 meter) lång amerikansk fjärrtågsvagn av AAR- standardtyp hos operatören Pennsylvania Railroad (individ
7142), en konstruktion från tidigt 1950-tal. Vagntypen hade i sitt ursprungsutförande 34 säten, klimatanläggning,
handikappvänliga ingångar, tysta skivbromsar och automatkoppel. Vagnen rullade i Nordost- korridoren på huvudlinjen
Boston- Washington DC. Vagntypen är betydligt rymligare och bekvämare än de västeuropeiska vagnarna.
Foto: G Gerard, November 2009, Saint Augustine, Florida (östkusten, strax söder om Jacksonville)



3

Förutom organisationerna AAR och UIC finns det ytterligare en samarbetsorganisation inom
järnvägsområdet som heter OSShD (Organisatia sotrudnitschwetwa shelesnych doros) och som bildades
mellan socialistiska stater i Peking 1957. Det forna östblockets politiska sammanbrott och Kinas politiska
omorientering har dock gjort att OSShD hamnat i skymundan. OSShD har sitt huvudkontor i Warszawa.

AAR- vagnar rullar främst i Nord- och Sydamerika, men även i Asien (bland annat Saudi-Arabien).
UIC- vagnar rullar främst i Afrika, Asien och Europa. Jämför vi tvärsnittet för en vagnkorg hos en UIC-vagn
med en AAR- vagn blir bilden enligt följande:

Standard UIC (X) AAR
Första datum norm cirka 1960 1941
Höjd vagnkorg 4.050 mm 4.115 mm
Korgbredd 2.825 mm 3.048 mm
Max tryck koppelhöjd 2,0 MN 3,6 MN (1 MN ~ 100 ton)

Tabell 1. Jämförelse AAR- och UIC- vagnkorgar för personvagnar

Som framgår av tabellen ovan är korgbredden betydligt större hos AAR- vagnen än hos UIC- vagnen, vilket
förbättrar sittkomforten (bredare säten). Dessutom har det visat sig att det många gånger går att töja
ytterligare på gränserna vad gäller korgbredden. Redan under 1960-talet tillverkades i USA motorvagnar (s
k Metroliners) med korgbredden 320 cm. Senare under 1970- talet beställdes en vidareutvecklad
vagnversion av motorvagnståget, med benämningen Amfleet och med samma korgbredd. Amfleet-
vagnarna är betydligt bekvämare än UIC- vagnarna då dess säten är rymligare och då dess insteg ligger i
samma plan som plattformen.

Något om topphastigheter

En mycket stor del av utvecklingsarbetet för snabba fjärrtåg i Västeuropa bedrivs på uppdrag av statliga
operatörer. Att utveckla snabbtåg i Västeuropa är i praktiken ofta en nationell prestigefråga, vilket emellertid
förutsätter att operatörerna kan visa för skattebetalarna att deras pengar ger utdelning i form av snabbare
tåg. Redan 1955 uppnåddes i Frankrike (operatören SNCF) hastigheten 331 km/tim med ett loktåg på ett
gammalt spår och under början av 1980-talet uppnådde ännu en gång ett franskt TGV-tåg hastigheten 380
km/tim (1981). Några år senare gick ett västtyskt tåg för första gången i järnvägens historia genom 400
km/tim- vallen och något senare gick ett franskt TGV-tåg igenom 500 km/tim- vallen (1990).

I praktiken dröjde det ända in till 1960-talet innan topphastigheten 200 km/tim användes i reguljär trafik i
Västeuropa (operatörerna SNCF och DB) och det kom att dröja ända till början av 1980-talet innan den
reguljära topphastigheten 260 km/tim (TGV-PSE) infördes i Västeuropa. Under början av 1990-talet höjdes
den till 300 km/tim (TGV-A) och numera rullar vissa tåg i 330 km/tim.

Så sent som under mitten av 1980-talet var det endast på kortare sträckor på den cirka 80 mil långa
huvudlinjen mellan Hamburg och München som tågen körde i 200 km/tim. Det var endast ute i
slättlandskapen som 200 km/tim kunde hållas; först en delsträcka ute på Lüneburger- heden i norra
Tyskland och senare, under slutet av färden, några kortare sträckor ute på den bayerska slätten.
Däremellan ringlade sig tågen igenom det mellantyska bergmassivet, med toppfarter långt under 100 km/tim
och genom trånga tunnlar.

Området bromsar och signalsystem varierar mellan länder, vilket påverkar hur snabbt ett tåg får köra i
reguljär trafik. I bland annat Sverige och Tyskland krävs i praktiken magnetskenebromsar vid farter över
160 km/tim, kompletterat med andra högeffektiva bromsar. I såväl Storbritannien som Japan, USA och
Frankrike rullar dock snabbtågen i höga farter utan magnetskenebroms. Dessutom uppgraderades många
järnvägsfordon kontinuerligt, då bland annat sth (största tillåtna hastighet) kan ändras.
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Perioden 1920…1940

Under början av 1920-talet slogs det Tyska rikets olika järnvägsoperatörer samman till den statliga Tyska
Riksjärnvägen (DR). Inom området personvagnar fanns en stor vagnpark med högst olika vagntyper; allt
från 2-axliga, enkla personvagnar med 2 + 3 säten (4 klass) i bredd till komfortabla boggi- vagnar.

Under 1921 beställde DR:s huvudkontor (EZA) en ny sittvagn med beteckningen C 4ü. På tyska kallades
vagntypen för ”D- Zug- Wagen”, vilket ungefär betyder ”geomgångsvagn” (Durchgang), det vill säga
passagerarna kunde gå ”inomhus” mellan vagnarna, en möjlighet som tidigare saknades.

Beteckning C 4ü
Typ sittvagn
Operatör DR
Klass 3
Längd över stötytor 20.610 mm
Korglängd 19.310 mm
Boggiavstånd 13.180 mm
Korgbredd 294 cm
Höjd över korg 3.993 mm
Korgmaterial stål
Boggi (amerikansk modell)
Axelavstånd 2.150 mm
Klimatanläggning nej
Tomvikt 41,3 t
Inredning kupé
Antal säten 76 pl
Stolavstånd 78 cm (motsittning)
Säten i bredd 4
Första leverans 1922

Tabell 2. Data sittvagn C 4ü (DR)

Den 15 maj 1928 sattes en ny generation mycket komfortabla fjärrtågsvagnar, benämnd Rheingold, i trafik
på sträckan Holland- Schweiz, med anslutning till färjan till Storbritannien. Vagnarna var utvändigt målade i
purpur och beige. Tåget gick på linjen Hoek van Holland- Amsterdam- Basel. Under semesterperioden (1
juli…10 september) gick tåget ända ner till semesterorten Luzern, i hjärtat av Schweiz, övriga tider fanns
smidiga anslutningar i Basel till Luzern.

Operatören DR ägde vagnarna men de bemannades av Mitropa. Samtliga vagnar var tillverkade i Tyskland
(tillverkarna Görlitz, Wegmann, Köln- Deutz, bröderna Crédé samt LHB). Vagnarna var ovanligt långa
(23.500 mm) och tillverkade av stålplåt.
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Beteckning SA 4ük SB 4ük
Typ sittvagn sittvagn
Operatör DR DR
Klass 1 2
Längd över stötytor 23.500 mm 23.500 mm
Korglängd 22.200 mm 22.200 mm
Boggiavstånd 16.180 mm 16.180 mm
Korgbredd 287 cm 287 cm
Höjd över korg 3.993 mm 3.993 mm
Korgmaterial stål stål
Boggie Görlitz II ”tung” Görlitz II ”tung”
Axelavstånd 3.600 mm 3.600 mm
Hjuldiameter 1.000 mm 1.000 mm
Klimatanläggning nej nej
Tomvikt 56,0 t 55,0 t
Inredning salong salong
Antal säten 20 pl 29 pl
Stolavstånd 125 cm 100 cm
Säten i bredd 1 + 1 2 + 1
Första leverans 1928 1928

Tabell 3. Data för första och andra klass Rheingold-vagnar av salongstyp (DR)

Rheingold- vagnarna var luxuösa men sommartid blev det varmt inne i salongerna då klimatanläggning
saknades. Någon motsvarande vagnklass till vagntypen SA 4ük finns numera inte (1 klass slopades i större
delen av Västeuropa 1956), vilket märks på sittkomforten med endast 1 + 1 säten i bredd (idag mycket
ovanligt). Men i nuvarande 1 klass (det vill säga dåtidens 2 klass) känner vi bättre igen sittkomforten med
2 + 1 säten i bredd och ett generöst stolavstånd. Anmärkningsvärt är dock hur pass tunga Rheingold-
vagnarna var, med tomvikter kring 55 ton. Vidare var axelavståndet (3,60 meter) hos boggierna ovanligt
stort. Notera även det stora avståndet på 65 cm mellan stötyta (buffert) och vagnkorg, som med moderna
vagnar endast är 15 cm (= mindre luftmotstånd).

Under början av 1930-talet ägde i Tyskland en snabb utveckling rum inom området snabbtåg. Redan 1933
lanserades ett tvåvagnars, dieseldrivet motorvagnståg med topphastigheten 160 km/tim (”The Super Speed
Car”, beteckning VT 877). Tågsättet var mycket aerodynamiskt utformat och konkurrensen blev påtaglig för
loktillverkarna. Loktillverkaren Henschel och vagntillverkaren Wegmann tog 1933 fram en rapport med titeln
”Studie om ett höghastighets-ång-tåg” (”Studie über einen schnellfahrenden Dampfzug”). Denna studie
överlämnades till DR. Efter förhandlingar beställde DR ett fyrvagnars loktåg med ångdrift. Tågsättet
överlämnades 1935 och var godkänt för sth 175 km/tim (vid ett tillfälle nådde lokomotivet dock 200 km/tim).
Den totala tåglängden var cirka 114 meter, tomvikten 271 ton och antalet sittplatser 192 stycken. Bara
lokomotivet vägde 130 ton, detta för att dra fyra sittvagnar….

Sittvagnarna i detta ångloksdrivna tåg utgjordes bland annat av en kombinerad 2- & 3- klass vagn med
följande data:
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Beteckning SBC 4ü
Typ sittvagn
Operatör DR
Klass 2 o 3 klass
Längd över stötytor 21.560 mm
Korglängd 21.200 mm
Boggiavstånd 15.400 mm
Korgbredd 291 cm
Höjd över korg 3.823 mm
Korgmaterial stål
Boggie Görlitz III
Axelavstånd 3.000 mm
Klimatanläggn nej
Tomvikt 34,8 t
Inredning kupé
Antal säten 56 pl
Stolavstånd cirka 85 cm (3 klass), motsittning
Säten i bredd 3 (2 klass)

4 (3 klass)

Tabell 4. Data sittvagn SBC 4ü i ångloksdraget fjärrtåg (DR)

Under 1938 lanserades en ny konferensvagn för den tyske kanslern. Vagnen fick beteckningen SalonL4ü
(senare beteckning WGüs 821.0), tillverkades av Westwaggon och fick en längd på hela
24,30 meter. Något senare, under början av 1940-talet, fördes resonemang inom DR att beställa
personvagnar med längder uppemot 30 meter.

Under 1939 lanserades även en ny generation mycket aerodynamiska personvagnar av DR med
beteckningen BC 4ü. Vagnarna, som baserade sig på vagntypen C 4ü (från 1922), var en vidareutveckling
med bland annat inklätt underrede och ett avstånd mellan stötyta och vagnkorg på endast 15 cm, exakt
samma avstånd som UIC-vagnarna (se senare i texten). Bägge lösningarna resulterade i lägre luftmotstånd
och mindre buller.

Under 1930-talet var persontrafik på spår av stor betydelse i USA och branschen var världsledande. Redan
1930 lanserades luftkonditionering i personvagnar, med start i restaurangvagnarna på linjen New
York…Washington DC (Nordost- korridoren, NEC) och 1934 lanserades ett ellokomotiv för sth 161 km/tim
(100 mph). Inredningen i de amerikanska fjärrtågsvagnarna, som många gånger var byggda för
långdistanstrafik (100+ mil), var av mycket hög standard med bland annat vilfåtöljer, stora restaurang- och
caféutrymmen samt exklusiv inredning. Vissa stationer hade även plattformar som låg i samma nivå som
vagngolvet, vilket underlättade ombordstigningen. Automatkoppel hade främst av arbetsmiljöskäl
introducerats redan under slutet av 1800-talet, dessutom minskade kostnaderna.

För de amerikanska långdistanslinjerna utvecklades under 1800-talet mycket bekväma sovvagnar med
rejäla bäddar. Senare utrustades kupéerna med bland annat klimatanläggning samt eget WC-utrymme.

Under 1938 påbörjades leveranserna av ett mindre antal sittvagnar av komforttyp (senare av Amtrak
omnumrerade till 4460 och 4461). Tillverkaren var Budd och salongen hade 44 säten i fyra rader (2 + 2).
Stolavståndet var generöst tilltaget (127 cm/ 50 tum) och sommartid svarade luftkonditioneringen för att
temperaturen var behaglig. Vagnen utrustades med såväl tre WC som två stora förrum dito. För att spara
utrymme utrustades vagnen med ingångar endast i ena änden, likt den svenska liggvagnen BC4. Vagnen
var utrustad med skivbromsar, som gav en både mjuk inbromsning och låg ljudnivå

Vagnens elbehov försörjdes av generatorer, med den totala toppeffekten 10 kW. Batterispänningen var
endast 32 volt men den totala batterikapaciteten var rejäl; hela 48 kWh. För uppvärmningen fanns en central
2,5 tums (64 mm) ångvärmeledning. För vattenförsörjningen fanns det gott om vatten; hela 1.134 liter.

För att vagnen skulle kunna trafikera såväl handikappvänliga plattformar som lägre plattformar var
entrédörrarna utrustade med en rörlig golvplatta, som fälldes undan vid låga plattformar för trappan. Givetvis
var vagnen utrustad med automatkoppel.



7

Beteckning löpnummer 4460 o 4461 (Amtrak)
Typ sittvagn
Operatör Amtrak (f d SFE)
Klass 2 klass
Längd över stötytor 24.359 mm (79´ 11”)
Korglängd 23.495 mm (73’ 7”)
Boggiavstånd 16.612 mm (54´ 6”)
Korgbredd 307 cm (10’ 1”)
Höjd över korg 4.115 mm (13’ 6”)
Korgmaterial rostfritt stål
Axelavstånd 2.591 mm (8´ 6”)
Klimatanläggning ja
Tomvikt 41,8 t (93,100 lbs)
Inredning salong
Antal säten 44 pl
Stolavstånd 127 cm, medsittning (50”)
Säten i bredd 2 + 2

Tab 5. Data för 2 klass fjärrtågsvagnar i USA med leveransstart 1938

Som framgår av tabellen ovan var det en ovanligt lång personvagn (nästan 24,4 meter) som dessutom hade
både klimatanläggning, automatkoppel, vilfåtöljer och skivbromsar. Dessutom var den byggd i rostfritt stål.
Något motsvarande fanns inte någonstans i Europa och de tyska Rheingold- vagnarna, som då redan hunnit
bli 10 år gamla, låg tekniskt sett inte ens i närheten av de nya vagnarna från tillverkaren Budd.

Redan 1938 hade SJ således kunnat erbjuda sina fjärrtågsresenärer komfortvagnar med både
klimatanläggning, tysta och mjuka skivbromsar, komfortfåtöljer samt handikappvänliga insteg. Det kom dock
att dröja ytterligare 52 år innan klimatanläggning ens installerades i svenska sittvagnar. Inte ens idag, 74 år
efter lanseringen, har SJ kunnat visa upp en vagn med samma höga funktionalitet som de vagnar som
rullade i USA redan år 1938.

1940-talet

Järnvägskoncernen Pullman, som såväl tillverkade som körde persontåg över hela den amerikanska
kontinenten, drogs in i en konkurrensutredning. Under 1944 bestämdes att Pullman´s dominans måste
brytas, vilket tvingade företaget att välja mellan att tillverka personvagnar eller bedriva persontrafik.

Under 1941 lanserades en ny standard i Nordamerika för en ny generation fjärrtågsvagnar, via
standardiseringsorganisationen AAR (Association of American Railroads).

Nedan följer en översikt över 85 fot (cirka 25,9 meter) långa sittvagnar enligt amerikansk standard, med
rötterna i 1940-talet:

kategori typ antal sittpl. stolavstånd säten i bredd antal WC antal entrédörrar (1)
[pl] [cm] [st] [st] [st]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1A sittvagn 76 105 2 + 2 2 1
1B sittvagn 37 105 1 + 1 3 1
1C sittvagn 72 105 2 + 2 4 1
1D sittvagn 54 105 2 + 2 4 1
1E sittvagn 42 105 2 + 2 4 1

Tabell 6. Översikt amerikanska sittvagnar för fjärrtågstrafik, enligt AAR- standard (vagnlängd 85 fot = 25.908 mm)
Källa: ”Manual of standards and recommended practices, Section A, Part 111, Passenger Car Requirements”, rev 1980

(1)= per långsida
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Det är intressant att notera att antalet säten aldrig översteg 76 stycken (stolavstånd 105 cm, 2 + 2). Men det
förekom, enligt tabellen ovan, även sittvagnar med endast 42 säten per vagn i 2 klass. Vidare förekom även
endast 1 + 1 säten i sidled, vilket dock inte medgav fler än 37 säten per vagn (1 klass). Vidare fanns det
bara en ingång per sida (jämför med en svenska diskussionen under 1970-talet om att utrusta B7-vagnen
med endast en entrédörr per sida).

1950-talet

Till skillnad mot Europa var det amerikanska järnvägsnätet i ett förhållandevis gott skick och den tekniska
utvecklingen var snabb. Redan 1885 startade fjärrtåget Congressional mellan Washington DC och New
York, längs Nordost- korridoren (senare benämnt NEC). Under 1950 beställdes från vagntillverkaren Budd
två stycken 18-vagnarståg (Congressional) och två 13-vagnarståg (Senator). Tågsätten var mycket
påkostade med bland annat en vagn med konferenskupéer och telefonkiosk (!) samt ett antal vagnar med
bar, café och restaurang. Andra klass vagnarna (benämnda ”Coach”) hade totalt 60 säten (stolavstånd
105 cm, 2 + 2 säten i bredd) medan första klass vagnarna endast hade 29 säten (stolavstånd 105 cm,
1 + 1 säten i bredd).

I Tyskland var läget efter 1945 annorlunda jämfört med USA. Nationens järnvägsnät låg till stora delar i
spillror och återuppbyggnadsarbetet var fokuserat på att åter få igång trafiken. Redan 1947 påbörjades dock
utvecklingsarbetet för en ny generation personvagnar. Under 1950 levererade vagntillverkaren Westwaggon
en 1 klass kupévagn (beteckning AB4üe) med 48 säten, med längden 22,40 meter och sth 140 km/tim.
1951 levererade dock vagntillverkaren Wegmann tre prototypvagnar av tvåvåningstyp, en av dessa med
beteckningen DC4ymg (senare DByl 471) med en längd på hela 26,40 meter och sth 120 km/tim. Samma år
startade leveranserna av en ny enplansversion 2 klass vagnar med längden 26,40 meter. Vagnen fick
beteckningen C4ymg(b) (senare Byl(b) 421). Data för denna vagntyp är enligt följande:

Beteckning C4ymg(b)
Typ sittvagn
Operatör DB
Klass 3
Lös 26.400 mm
Korglängd 26.100 mm
Boggiavstånd 19.000 mm
Korgbredd 282 cm
Höjd över korg 4.050 mm
Korgmaterial stål
Boggi MD 32
Axelavstånd 2.500 mm
Klimatanläggn nej
Tomvikt 33,0 t
Inredning salong
Antal säten 84 pl
Stolavstånd 86 cm
Säten i bredd 2 + 2
Sth 120 km/tim

Tabell 7 Data för sittvagnen C4ymg(b) hos DB

DB satsade i fortsättningen nästan enbart på enplans personvagnar med längden 26,40 meter. Undantagen
var dels ett mindre antal 27.500 mm långa restaurang- och liggvagnar samt 24.500 mm långa
lokaltågsvagnar (S-Bahn).

En vidareutveckling var 3 klass vagnen C4üm (senare beteckning Bm 231), som började att levereras under
1954. Vagnen hade 12 kupéer men endast 3 säten i bredd, det vill säga totalt 72 säten (jämfört med
föregångarens 84 säten). Vagnen hade en tomvikt av 38 ton, sth var 140 km/tim och vagnen var tillverkad
av företagen Westwaggon och Hansa. Endast 10 vagnar beställdes men påföljande år beställdes Bm 232,
en snarlik vagn men hela 1.225 exemplar. Att bara ha 3 säten i sidled var en rejäl komfortförhöjning, även
om stolavståndet endast var 87 cm.
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För boggierna under den nya generationen västtyska standardvagnar valdes en vidareutveckling från
förkrigstiden (modell Görlitz) men boggierna vidareutvecklades av den tyska förbundsjärnvägen (DB, vid
orten Minden) och företaget Westwaggon (vid orten Köln- Deutz), därav namnet Minden- Deutz-boggier
(”MD”).

Efter kriget började ett politiskt samarbete ta form mellan några länder i västra Centraleuropa. En del av
samarbetet gick ut på att underlätta affärsresandet mellan länderna. Vi får inte glömma att motorvägnätet
inte var vidare väl utbyggt vid den här tiden, och flygtrafiken hade ännu inte riktigt kommit igång i någon
större skala.

Under december 1953 föreslog chefen för den holländska järnvägsförvaltningen (NS) att UIC närmare borde
studera ett nät för snabba motorvagnståg i Centraleuropa. Vid den här tidpunkten var de internationella
tågen både långsamma och omgärdades av omfattande byråkrati (bland annat p g a förvaltningarnas olika
tekniska system); istället ansågs ett sammankopplat, dieseldrivet fjärrtåg med passkontroll ombord vara
lösningen. På så vis kunde gränserna passeras utan uppehåll. En samarbetsorganisation med beteckningen
TEE (Trans- Europ- Express) bildades, ungefär samtidigt som Rom-fördraget ratificerades mars 1957 (det
vill säga föregångaren till EU).

Järnvägsförvaltningarna NS, DB, SNCF, SNCB, SBB och FS började att planera för ett linjenät med
beteckningen TEE. Senare anslöt sig även danska DSB och spanska RENFE.

Tågen på det västtyska TEE- nätet skulle vara dieseldrivna och kraven på dessa var följande:

• fordonet måste rymmas inom den internationella fordonsprofilen
• ungefär 120 säten, exklusive restaurangvagn
• topphastighet 140 km/tim
• möjligt att hålla 70 km/tim vid 16 promille motlut
• max 18,0 ton axellast
• klimatanläggning
• extra hög komfort
• automatkoppel vid tågets ändar

(Källa: ”Der Wagenbau der deutschen TEE- Züge”, Glasers, oktober 1957)

Den tyska TEE- versionen, med beteckningen VT11, utgjordes av två förhållandevis lätta diesellokomotiv
och korta vagnar (18.160 mm). Dieselmotorn (från Maybach, nuvarande MTU) hade toppeffekten 810 kW.
Topphastigheten utgjordes till att börja med endast 140 km/tim men senare kompletterades ett tågsätt med
gasturbiner för att kunna hålla topphastigheten 200 km/tim.

Sittvagnarna i tåget, som endast var av 1 klass typ, utgjordes dels av en salongsvagn (typ Ay) och dels en
kupévagn (typ Aü). Korgbredden var hela 301 cm, vilket var nästan 2 decimeter bredare än UIC-vagnarna.
Dessutom hade vagnarna klimatanläggning, det vill säga luften kunde både kylas och värmas. Boggierna
var tillverkade av Wegmann och hade tysta och ryckfria skivbromsar.

Det fanns dock inbyggda spänningar i detta samarbete. Ett antal nationer, där flera bara några år tidigare
hade krigat mot varandra, skulle nu samarbeta. Protektionismen var stark och kraven var oftast att tågen av
sysselsättningspolitiska skäl skulle tillverkas i respektive land. Holland och Schweiz gick dock emot
strömmen genom att samarbeta om ett litet antal tågsätt (beteckning RAm). Men ju mer näten
elektrifierades, desto svårare blev det att hävda att trafiken skulle vara dieseldriven. Under 1962 lanserades
i Västtyskland en ny generation mycket komfortabla snabbtågsvagnar (salongsvagnen Apmz 121 och
kupévagnen Avmz 111, Rheingold), som t o m var bekvämare än TEE-tågen och prissättningen blev ett
problem. Även alla nationella versioner blev ett problem ur underhålls- och trafiksynpunkt, samtidigt som de
franska och italienska TEE-tågen inte ens uppfyllde minimikraven vad gällde tågens komfort. Under
sommaren 1965 tilläts även konventionella loktåg i TEE- trafik. TEE- trafiken pågick under en längre tid,
nätet var som störst 1974 men 1995 lades det sista TEE- tåget ner och trafiken togs över av de nationella
operatörerna.

Första, andra och tredje klass reduceras 1956 till endast två klasser i större delen av Västeuropa.
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1960-talet

Under 1960-talet hade standarden hos det västeuropeiska nätet höjts rejält och topphastigheten 200 km/tim
låg nu inom räckhåll, åtminstone på vissa kortare sträckor. Skadorna från världskriget var i stort reparerade,
åtminstone i Västeuropa. Dessutom hade Japan under slutet av 1950-talet börjat att bygga ut ett helt nytt
nät för topphastigheten 200+ km/tim, med trafikstart under mitten av 1960-talet (Shinkansen).

Under början av 1960-talet lanserades en ny UIC- norm för hur personvagnar skulle konstrueras, till största
delen baserad på de moderna, västtyska vagnarna från 1950- talet. Normerna är kända som UIC 505-2
(konstruktionsprofil personvagnar) och UIC 567 (enhetspersonvagnar).

Under 1963 startade leveranserna till DB av en ny serie 2 klass fjärrtågsvagnar med beteckningen Bm 234.
Totalt beställdes 1.848 vagnar. Liksom tidigare hade den nya vagnen 72 säten och sth var till att börja med
endast 140 km/h. Till skillnad mot de tidiga 1950-talsvagnarna hade dock 1960-talsvagnarna en ny
entrédörrstyp (”Drehfalttüren”), som var utrustade med tryckluftsdon för fjärrstängning, vilket spar tid vid
avgång. Dessutom rymdes dörren inom den trånga konstruktionsprofilen, även i öppet läge. Inför starten av
2 klass IC- trafiken (1979) modifierades ett större antal Bm 234- vagnar för sth 200 km/tim (ny beteckning
Bm 235), bland annat med skivbromsar, magnetskenebromsar och en kraftig svängningsdämpare mellan
boggi och vagnkorg. Senare modifierades även ett stort antal gamla västtyska liggvagnar för sth 200 km/tim,
med anslutningar till bland annat Danmark och Sverige. Under flera år, långt före X2000, rullade således
västtyska liggvagnar med sth 200 km/tim i Sverige (och under 2010 började i det tysta även snabbtågslok
från Siemens, som uppnått 357 km/tim, att dra godståg i Sverige).

Fig 2. Ett fjärrtåg bestående av ett antal västtyska TEE- vagnar. Längst bak ser vi salongsvagnen Apmz 121 och framför denna
kupévagnen Avmz 111. Bägge vagntyperna började att levereras 1962 och var utrustade med såväl klimatanläggning (med
en trecylindrig kompressor från amerikanska Trane) som skivbromsar, fjärrstängda entrédörrar och en mycket komfortabel
inredning. Vagntypen är konstruerad för sth 200 km/tim och är avsedd för trafik på större delen av det europeiska
normalspårsnätet. Vagnserien var starkt influerad av de amerikanska fjärrtågsvagnarna. Detta tåg hade beteckningen
TEE 14734 och är fotograferat den 26 maj 2012 vid Selzthal, Österrike.
Foto: Tobias B Köhler
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Under början av 1960-talet modifierades några fyraxliga, västtyska ellokomotiv av typen E10 för 200 km/tim.
Något senare beställde DB en ny generation sexaxliga lokomotiv för topphastigheten 200 km/tim med
beteckningen E03 (senare benämnt 103). De nya lokomotiven målades i TEE-färgerna vinrött och beige,
liksom de nya vagnarna. Vissa av vagnarna i Rheingold- tågen målades dock till att börja med i purpur och
beige, liksom lokomotiven.

Under 1960 beställde DB:s ledning en ny generation komfortvagnar för fjärrtrafik. Under 1962 lanserades en
ny generation salongsvagnar (Apmz 121) för Rheingold-tågen, med fördelning enligt följande:

* 5 st vagnar för Rheingold- tågen, målad i purpur och beige, 1962, version 121.0, tillverkare Credé
* 6 st vagnar för Rheinpfeil-tågen, målad i purpur och beige, 1963, version 121.0
* 14 st vagnar för TEE- tågen Blauer Enzian och Helvetia, målade i vinrött och beige, 1965, version 121.0
* 9 st vagnar för Rembrandt och Rhein Main, 1968, version 121.1, vinrött och beige

Delsumma 34 st (av totalt 100 st)

Fem salongsvagnar sattes 1962 i trafik och de var målade i beige och purpur, precis som Rheingold-
vagnarna från 1920-talet. Vagnarna var dock avsedda för sth 160 km/tim och de var tillverkade av Crede.
Under 1963 sattes ytterligare 6 stycken salongsvagnar i trafik i Rheinpfeil- tågen. Under 1965 tilläts även
konventionella loktåg i TEE- trafik och en ny generation sexaxliga höghastighetslok av typen E03 för
200 km/tim sattes i trafik. De nyligen levererade fjärrtågsvagnarna uppgraderades till sth 200 km/tim och
målades om i TEE-färgerna beige och vinrött. Totalt levererades de första 25 stycken Apmz 121- vagnar
(version 121.0) i ett utförande, som man lätt känner igen, då taken vid vagnändarna är mjukt avrundade
(senare exemplar fick de en mer tvär avslutning av taket). Även de stora generatorerna i boggierna (2 st á
12,5 kVA) slopades i senare versioner. Totalt levererades 100 stycken Apmz 121- vagnar.

De nya Rheingold- tågen hade endast 1 klass vagnar, vilket komfortmässigt ungefär motsvarade 2 klass
vagntypen SB 4ük från lanseringen våren 1928. Den nya salongsvagnen Apmz 121 hade dock ett
17 cm längre stolavstånd än SB 4ük- vagnarna, samtidigt som de nya vagnarna hade utrustats med
klimatanläggning. Vidare kunde entrédörrarna fjärrmanövreras. Liksom 1928 hade även vagntillverkarna
Credé och Wegmann varit med om att tillverka den senaste generationen Rheingold- vagnar.

Beteckning Avmz 111 Apmz 121
Typ sittvagn sittvagn
Operatör DB DB
Klass 1 1
Längd över stötytor 26.400 mm 26.400 mm
Korglängd 26.100 mm 26.100 mm
Boggiavstånd 19.000 mm 19.000 mm
Korgbredd 282 cm 282 cm
Höjd över korg 4.050 mm 4.050 mm
Korgmaterial stål stål
Boggier MD 36 MD 36
Axelavstånd 2.500 mm 2.500 mm
Hjuldiameter- nytt 920 mm 920 mm
Broms skivbroms skivbroms

magnetskeneb. magnetskeneb.
Central energiförsörjning el el

ånga ånga
Klimatanläggning ja ja
Tomvikt 43,5 t 45,0 t
Inredning kupé salong
Antal säten 54 pl 51 pl
Stolavstånd 116 cm (kupé) 117 cm (salong)
Säten i bredd 3 1 + 2
Sth 200 km/tim 200 km/tim
Första leverans 1962 1962

Tabell 8. Data för två TEE-vagnar för 200 km/tim hos den tyska förbundsjärnvägen (DB).
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Invändigt var bägge vagntyperna exklusivt inredda med sobra färger i vinrött och mörkblått. Den tyska
förbundsjärnvägens (DB) direktör Schuh (München) var med och påverkade hur den exklusiva inredningen
skulle se ut. Redan under 1940-talet hade även personvagnar med glasat yttertak (s k ”Dome car”) börjat
sättas i trafik i USA, vilket passagerarna uppskattade. Även i det nya Rheingold- tåget användes en sittvagn
med glastak. Det var uppenbart att DB var starkt influerat av vagnutvecklingen i USA med bland annat
vridbara vilfåtöljer i salonger, klimatanläggning (eng ”air conditioning”) och utsiktsvagnar (eng ”Dome car”).

Ett mindre antal västtyska vagnar (främst ligg- och restaurangvagnar) tillverkades även med längden
27.500 mm, vilket innebar att korgbredden måste reduceras från normala 282 cm till endast 280 cm (på
grund av överhäng i snäva kurvor).

Under slutet av 1960-talet, med erfarenheterna av Apmz 121- och Avmz 111- vagnen, började DB att
planera för en ny generation UIC- vagnar, med följande beteckningar i prototypversionen:

• ABvmz 227 (kombinerad 1 & 2 klass fjärrtågsvagn)
• Bvmz 237 (2 klass fjärrtågsvagn)

Den franska statsjärnvägen (SNCF) började 1967 bedriva reguljär trafik mellan huvudstaden och Toulouse i
södra Frankrike med topphastigheter uppemot 200 km/tim. Loken utgjordes av fyraxliga ellokomotiv
(beteckning BB 9200) med kontaktledningsspänningen 1,5 kV DC. Boggierna i personvagnarna utgjordes av
typen Y28.

För trafiken mellan Paris och Bryssel lanserades en ny sexaxlig loktyp (beteckning CC 40100) med
topphastigheten 240 km/tim (150 mph). Loket klarade inte mindre än fyra kontaktledningsspänningar och
kunde (teoretiskt sett) även ha använts i höghastighetstrafik i t ex Västtyskland eller Sverige. Det saknades
dock vagnar för 240 km/tim och banorna medgav inte heller dessa hastigheter på några längre sträckor (och
varken fackföreningar, massmedia eller politiker i vare sig Sverige eller Västtyskland skulle sannolikt heller
ha tillåtit något sådant).

Inom Sverige lanserade SJ en ny, mycket påkostad generation personvagnar. Främst inredningen hade en
mycket god formgivning med mycket trämaterial och elegant utformade lösningar. I första klass var inslaget
av trä än större. Sittkomforten även i 2 klass var mycket god. För andra klass trafik lanserades följande
versioner:

Beteckning B1 B5 WL1
Typ sittvagn sittvagn sovvagn
Operatör SJ SJ SJ
Klass 2 2 2
Längd över stötytor 24.100 mm 24.100 mm 24.500 mm
Korglängd 23.340 mm 23.340 mm 23.740 mm
Boggiavstånd 16.600 mm 16.600 mm 17.000 mm
Korgbredd 314 cm 314 cm 314 cm
Höjd över korg 4.070 mm 4.070 mm 4.300 mm
Korgmaterial stål stål stål
Boggier MD 12 MD 12 MD 14 & 16
Axelavstånd 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
Hjuldiameter- nytt 980 mm 980 mm 980 mm
Broms blockbroms blockbroms blockbroms
Central energiförsörjning el el el
Klimatanläggn nej nej nej
Tomvikt 40 t 42 t 46 t
Inredning salong salong sovkupé
Antal säten 62 pl 68 pl (33 bäddar)
Stolavstånd 104 cm 104 cm 163 cm
Säten i bredd 2 + 2 2 + 2 3
Sth 130 km/tim 130 km/tim 130 km/tim
Första leverans 1960 1960 1964

Tabell 9. Data 2 klass svenska fjärrtågsvagnar från 1960-talet (SJ)
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Fig 3. En svensk sittvagn från 1960- talet. Vagnen har en mycket hög sittkomfort, i klass med amerikanska personvagnar men
saknar klimatanläggning, har bullriga blockbromsar, har ej handikappvänliga insteg och saknar inklätt underrede. Vagnen
är byggd enligt nationella regler och var t ex alldeles för bred (315 cm mot standarden 288 cm) för de
centraleuropeiska järnvägarna.

Jämfört med de västtyska TEE-vagnarna fanns flera skillnader jämfört med de svenska vagnarna. För det
första var de västtyska TEE-vagnarna endast avsedda för 1 klass resenärer, medan de svenska hade plats
även för 2 klass resenärer. Klimatanläggning saknades i de svenska vagnarna (förutom i restaurangvagnar)
och topphastigheten var endast 130 km/tim (200 km/tim för de västtyska vagnarna). Entrédörrarna i de
svenska vagnarna gick ej att stänga centralt, varför konduktörerna fick gå och manuellt stänga varje dörr
(eng. ”Slam door”), vilket tar tid. Blockbromsarna i de svenska vagnarna bullrade rejält och vintertid frös
hjulen ibland fast (p g a smältande is vid de varma bromsarna), det låsta hjulet slipades ner mot rälsen med
en flera cm lång korda, isen lossnade från det deformerade hjulet, och hjulet slog med stor kraft snabbt av
rälsen, ibland flera gånger längs en lång sträcka. Bromsdammet bet sig fast i plåten utvändigt, en effekt som
dock visuellt dämpades av det faktum att SJ- vagnarnas utvändiga färg redan var smutsbrun. I Västtyskland
bidrog bromsdammet i manövervagnståg till el- överslag då lokomotivets kylfläktar längst bak sög in dammig
luft (med järninnehåll) och blåste den rakt in i elutrustningen.

Trots skillnaden i topphastighet så låg medelhastigheten för fjärrtågen i bägge länderna endast kring
100 km/tim, vilket för de västtyska fjärrtågen främst berodde på korta avstånd mellan stationerna samt
snäva kurvor på gamla sidobanor, (de gamla höghastighetslinjerna till rikets huvudstad Berlin hamnade
långt in i Sovjet- sektorn efter 1945 och gamla sidobanor i väst blev plötsligt huvudlinjer i nord-sydlig
riktning).

Än idag finns möjlighet för de som så önskar att resa i 200 km/tim med snabba, bekväma tyska TEE- tåg
från 1960-talet, bestående av 103-lok och luftkonditionerade TEE- vagnar. Dessa går dock endast
sporadiskt i charter- tåg, oftast sommartid.  Med stor sannolikhet träffar man dock fortfarande på gamla
1 klass f d TEE- vagnar i de numera enhetligt målade IC-tågen (utvändigt vita med rosaröd rand).

I Storbritannien lanserades 1961 en ny sexaxlig, dieselelektrisk loktyp med benämningen Deltic. Loket
vägde 101 ton och kunde köra i hastigheter uppemot 161 km/tim (100 mph). Kraftkällan utgjordes av två
stycken turboladdade dieselmotorer. Dieselmotorerna drev elektriska generatorer som i sin tur matade sex
stycken likströmsmotorer i boggierna. Deltic- lokomotiven ersattes senare av IC 125- tågen, som drogs av
fyraxliga diesellok Typ 43.

Under 1960-talet började BR att utreda hur nästa generation fjärrtåg skulle se ut. BR satsade i första hand
på en ny generation lutningsbara fjärrtåg (APT), men för säkerhets skull valde BR att även satsa på ett
konventionellt loktåg som ”reserv”. Det senare kallades för IC 125 och blev räddningen för BR, när APT-
tåget till slut fick läggas ned på grund av en mängd tekniska problem. Lokomotivet i APT- tågen (beteckning
EP 4) hade elektrisk utrustning från Asea, vilket åtminstone till att börja med livligt basunerades ut i
massmedia.
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Nere på kontinenten hade UIC- vagnar av typen Y, som har en längd av 24.500 mm, länge använts. Dessa
hade en lägre driftkostnad och lägre specifik vikt än tidigare vagnar, vilket givetvis intresserade BR.
Y-vagnarna har en korgbredd på 288 cm och efter ingående studier blev slutsatsen att det visserligen gick
att använda 24,5 meter långa vagnar även på de brittiska banorna men då måste korgbredden reduceras till
endast 269 cm. Bredden skulle med andra ord börja närma sig korgbredden hos bussar, vilket BR bedömde
vara för litet och planerna på en 24,5 meter lång UIC-vagn i Storbritannien lades därför ner (under 1980-talet
valde dock den brittiska statsjärnvägen en 23,40 meter lång vagn med beteckningen Mk IV).

I Norge påbörjades moderniseringen av personvagnsflottan under tidigt 1960-tal. Vid denna tidpunkt fanns
det drygt 1.000 personvagnar hos den norska operatören (NSB), men av dessa var endast 176 stycken
tillverkade av stål. 1958 års Moderniseringsplan hos NSB förutsåg behovet av 500 nya vagnar under
perioden 1959…1968. Under 1960 beställdes hos vagntillverkaren A/S Strömmens 19 stycken nya
salongsvagnar, som skulle vara färdiglevererade december 1962. Senare följde fler beställningar och en
mycket komfortabel vagntyp hade beteckningen Bo 31 (idag med beteckningen B3). B3- vagnen var
utrustad med vilfåtöljer (”Liggestoler”) med ett stolavstånd på hela 109 cm. Varje vagn hade endast 64 säten
och sätena kunde vridas 180 grader efter behov. Vagntypen sattes i första hand in på linjen Oslo- Bergen.
Senare sattes vagntypen in på linjen Oslo- Stockholm. Vagnen gick dock något ojämnt och det bullrade
rejält om blockbromsarna, men sittomforten var t o m bättre än hos de svenska sextiotalsvagnarna. Senare
ersattes de norska vagnarna av svenska vagnar av typen B7 och UB2 från Statsföretag, med en avsevärd
försämring av sittomforten som följd.

Efter beslutet att konventionella loktåg även var tillåtna i TEE-tåg beställde den italienska operatören FS en
rad nya TEE- och inrikes vagnar enligt följande (samtliga med sth 200 km/tim, klimatanläggning och längden
26,40 meter):

TEE (utvändiga färger beige och vinrött), internationell trafik:

* 13 kupévagnar
* 5 salongsvagnar
* 5 restaurangvagnar

För den italienska inrikestrafiken (utvändiga färger oceanblått och beige) beställdes dessutom:

* 120 kupévagnar
* 30 salongsvagnar

Inrikesvagnarna var också 26,40 meter långa, tillverkade av Fiat och utrustade med såväl skiv- som
magnetskenebromsar så att de kunde köra i 200 km/tim. Boggin var Typ 71.

1970-talet

Inom Storbritannien lanserade den brittiska statsjärnvägen (BR) en vidareutveckling av typen Mk II redan
1971, benämnd Mk II D. Versionen var utrustad med både skivbromsar och klimatanläggning, samt var
avsedd för topphastigheten 160 km/tim (= 100 mph).
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Beteckning Mk II D
Typ sittvagn
Operatör BR
Klass 2
Längd över stötytor 20.377 mm
Korglängd 20.117 mm
Boggiavstånd 14.173 mm
Korgbredd 274 cm
Korgmaterial stål
Boggier B4
Axelavstånd 2.590 mm
Broms skivbroms
Klimatanläggning ja
Inredning salong
Säten i bredd 2 + 2
Sth 160 km/tim
Leverans 1971

Tabell 10. Data för fjärrtågsvagnen Mk II D (BR)

Under 1972 presenterades ett nytt dieseldrivet fjärrtåg för BR, senare benämnt IC 125. Varje tågsätt hade
sju personvagnar (senare åtta) och i varsin ände ett fyraxligt diesellokomotiv. Tågsättet hade
topphastigheten 125 mph (201 km/tim), men vid en provkörning uppnådde det 230 km/tim. Vagnarna fick
beteckningen Mk III och de hade förlängts rejält jämfört med Mk II men korgbredden var endast 274 cm (den
brittiska fordonsprofilen är betydligt snävare än den centraleuropeiska). Entrédörrarna gick dock inte att
stänga centralt och de var av s k svängdörrstyp (”slam door”). För boggierna valdes en vidareutvecklad
variant med beteckningen BT10. Tåget sattes i kommersiell drift under 1976. Då 2 klass hade 2 + 2 säten i
bredd så blev sittkomforten lidande, speciellt då även stolavståndet var mycket begränsat (90 cm) och
korbredden 274 cm, med 2 + 2 säten i bredd.

Fig 4. En andra klass brittisk fjärrtågsvagn av typen Mk IIIA, TSO 12145. Vagntypen tillverkades under perioden 1975…1984,
men vagnen på bilden har ej originalmålning.
Foto: London Marylebone, september 2009, Wikipedia
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Mk III- vagnarna utrustades med klimatanläggning och drogs till en början av fyraxliga, cirka 70 ton tunga
dieselelektriska lokomotiv av Typ 43. Till skillnad mot de flesta övriga fjärrtågsvagnar utrustades en stor del
av Mk III- vagnarna med enbart elektrisk tågvärme med trefas 415 volt spänning (dock ej de som drogs av
konventionella lokomotiv, de har istället spänningen 1.000 V).

Enhetsvagn Mk I Mk II Mk III Mk IV
Typ sittvagn sittvagn sittvagn sittvagn
Lös 19.660 mm 20.377 mm 23.000 mm 23.400 mm
Korgbredd 274 cm 274 cm 274 cm 273 cm
Klimatanläggn. Nej (D-versionen) ja ja
Sth 140…160 km/tim(160 km/tim) 200 km/tim 225 km/tim
Första leverans 1951 1964 1976 1989
Antal tillverkade xxxx st 1.876 st 1.441 st 338 st

Tabell 11. Data för fyra generationer brittiska fjärrtågsvagnar (BR)

Under mitten av 1970-talet lanserade den amerikanska operatören Amtrak en ny generation mycket
bekväma fjärrtågsvagnar med benämningen Amfleet I. Ett kontrakt skrevs under oktober 1973 (samma år
som kontraktet för 500 stycken Eurofima- vagnar skrevs under, se nedan) för leveransstart 1975. Vagnen
var en vidareutveckling av de s k Metroliner- motorvagnarna, som lanserades redan under 1960-talet för
trafik mellan New York och Washington DC. Amfleet fick dock ”bara” topphastigheten 201 km/tim (125 mph,
Metroliners var byggda för sth 241 km/tim (150 mph)). Liksom de brittiska Mk III- vagnarna för 201 km/tim
(125 mph) utrustades heller inte Amfleet- vagnarna med magnetskenebroms (liksom inte heller TGV- eller
Shinkansen-tågen….).

Under perioden 1975…1978 levererades totalt 492 vagnar av typen Amfleet I till operatören Amtrak. De
flesta sattes in längs östkustkorridoren (NEC).

Amfleet I- vagnarna, som i salongsversionen kallades för Amcoach, hade 60 säten. Det fanns även en
regionaltågsvariant med 84 säten. Hjulsatserna var av brittisk typ med diametern 36 tum, samma som hos
den brittiska fjärrtågsvagnen Mk III.

Beteckning Amfleet I B7
Order 1973 1977
Första leveransår 1975 1979
Tillverkare Budd Statsföretag
Typ sittvagn sittvagn
Operatör Amtrak SJ
Klass 2 2
Längd över stötytor 26.010 mm (85’ 4”) 26.400 mm
Korglängd 25.146 mm (82’ 6”) 25.900 mm
Boggiavstånd 16.281 mm (59’ 6”) 18.500 mm
Korgbredd 320 cm (10’ 6”) 308 cm
Korgmaterial rostfritt stål stål
Boggier Pioneer III MD 16
Broms skivbroms blockbroms
Central energiförsörjning el el
Klimatanläggning ja nej
Tomvikt 46,7 t 44 t
Inredning salong salong
Antal säten 60 pl 80 pl
Stolavstånd 117 cm 93 cm
Säten i bredd 2 + 2 2 + 2
Sth 201 km/tim 130 km/tim

Tabell 12 Jämförelse data för amerikansk och svensk fjärrtågsvagn från 1970-talet
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Liksom under slutet av 1930- talet - då de första leveranserna av amerikanska fjärrtågsvagnar med
klimatanläggning, skivbroms, handikappvänliga insteg och vilfåtöljer lanserades - så valde man i Sverige
inte heller denna gång att ägna något större intresse för den nya generationen handikappvänliga
komfortvagnar för 201 km/tim som hade utvecklats på den andra sidan av Atlanten. Istället väntade SJ till
1977 och lade en order hos det krisdrabbade Kalmar Verkstad (B7). Som framgår av tabellen ovan var
skillnaden i prestanda och komfort dock avsevärd, till den amerikanska vagnens fördel.

Senare beställde Amtrak en ny generation ellokomotiv av typen AEM-7 från Asea, som baserade sig på de
svenska Rc- lokomotiven. Topphastigheten blev 201 km/tim (i Sverige av någon outgrundlig anledning
endast sth 160 km/tim), korgbredden minskades till 305 cm, centralkoppel ersatte buffertar samt
skruvkoppel och elförsörjningen till vagnarna blev 480 volt trefas 60 Hz.

Inom den tyska förbundsjärnvägen (DB) startade under slutet av 1960-talet utvecklingsarbetet för en ny
generation fjärrtågsvagnar. Det var dock inte självklart hur den nya vagnen skulle gestaltas men den skulle
ha sth 200 km/tim. Klimatanläggningar i 2 klass förekom knappast i Västtyskland vid den här tidpunkten men
med tanke på vad som händer om man åker genom en tunnel i 200 km/tim med öppna fönster- och kanske
möter ett tåg inne i tunneln- så drog DB slutsatsen att klimatanläggning i själva verket är något som man inte
kunde vara utan (“en teknisk nödvändighet”, som DB uttryckte saken). Två prototypvagnar togs fram;
ABvmz 227 (6 prototyper) och Bvmz 237 (1 prototyp).

Redan 1961 hade vagntillverkaren LHB levererat två stycken prototypvagnar med längden 26,40 meter till
DB, med beteckningarna Bnb 721 och Bnb 722. Vagntypen var avsedd för regionaltrafik, hade 96 säten, sth
120 km/tim men- vilket är det mest intressanta i sammanhanget- en tomvikt på endast 27,0 ton. Vagnen var
tillverkad i korrugerad, blank, rostfri plåt (mycket ovanligt hos DB, men desto vanligare i USA). Tio år senare
använde LHB återigen korrugerad rostfri plåt för de två nya prototypvagnarna, men med målad plåt i
fönsterhöjd (orange för 1 klass och blått för 2 klass).

Valet av boggier till de två nya vagnarna blev återigen den beprövade MD 36:an, som sedan tidigare
användes under TEE-vagnarna för 200 km/tim. Som klimatanläggning valdes en tvåkanalsanläggning, med
luft som energibärare (tidigare TEE-vagnar av typerna Apmz 121 och Avmz 111 hade istället vatten som
energibärare och ett enkanalsventilationssystem).

Inredningen i 2 klass gjordes delvis om jämfört med tidigare vagnar. Kupéinredningen behölls men antalet
kupéer minskades från 12 till 11, det vill säga antalet sittplatser minskades från tidigare 72 platser till endast
66 säten. Stolavståndet (motsittning) höjdes från cirka 87 cm till 94 cm, samtidigt som vestibulerna gjordes
något bredare, för att ge ett mer välkomnande intryck. Även belysningen förbättrades.

Även formgivningen ägnades stort utrymme. Inredningen ”…sollte modern, doch nicht modisch sein…”
(”inredningen skulle vara modern, men inte modebetonad”). Den 13 april 1972 visades vagnarna för DB:s
styrelse i Frankfurt och under juni fick allmänheten möjlighet att besöka vagnen.

Under 1970 började en internationell samarbetsgrupp av ingenjörer, under ledning av Guignard från den
schweiziska operatören SBB, att skriva en kravspecifikation för en ny generation fjärrtågsvagnar. Under
1971 skickades en förfrågan ut för utveckling och leverans av 500 serievagnar. Ett kontrakt skrevs under
den 18 maj 1973, inkluderande 10 st prototypvagnar (5 st prototypvagnar för DB, 2 st SNCF och 3 st FS) för
fjärrtåg och med sidogång:

• 1 klass med 9 kupéer (”A9”)
• 2 klass med 11 kupéer (”B11”)
• 1 o 2 klass med 10 kupéer  (”AB10”)

I bägge klasserna fanns endast sex säten i varje kupé, där stolavståndet i 2 klass var 94 cm och i
1 klass 115 cm. Två typer av säten jämfördes med varandra; dels från den franska tillverkaren Quinet och
dels från den västtyska tillverkaren Bremshey.
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Fig 5 En fransk första klass Eurofima-vagn vid Lourdes- stationen i sydvästra Frankrike, juni 2006. Vagntypen är konstruerad för
200 km/tim och är utrustad med klimatanläggning. Vagntypen började att levereras under 1977 och har gått i trafik ända
upp till Köpenhamn. Lägg märke till den släta ytterytan och det inklädda underredet. Vagntypen har även provkörts i
Sverige.
Foto: Fincato, Frankrike

DB:s tidigare planer för vagnkorgar av korrugerad rostfri plåt var nu definitivt övergivna och istället var det
åter slät, blank, målad stålplåt som gällde. Som boggier testades flera olika typer (Y32 E, MD 36, Y 0233
och B 260). Två fönstertyper (från LHB och Klein) prövades även, liksom tre klimatanläggningar (från
Friedmann, Luwa sam Air Industrie), tre entrédörrstillverkare (från Wegmann, Faiveley samt Kiekert) och två
elektriska omformare (från Krupp och BBC).

För serieversionen valdes följande tillverkare:

• boggier: Fiat (Italien, en vidareutvecklad version med beteckningen Y 0270 S)
• fönster: LHB (Västtyskland)
• klimatanläggning: BBC (Västtyskland)
• entrédörrstillverkare: Wegmann/ Bode (Västtyskland)
• säten: Bremshey (Västtyskland)
• omformare: Traction CEM- Oerlikon (Frankrike)

Som framgår av utrustningsvalet var nästan all utrustning konstruerad i Västtyskland, förutom omformare
och boggier. Dock tillverkades av sysselsättningspolitiska skäl en stor del av vagnkorgarna i respektive land,
vilket gjorde att kostnaderna steg.

Tidigt våren 1977 rullade de första Eurofima- vagnarna ut på spåren och t o m början av 1978 hade
500 stycken Eurofima- vagnar levererats.
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Eurofima- vagnen påminde starkt om den västtyska Avmz 111-vagnen, där den senare började att levereras
redan 1962. Eurofima- vagnen hade dock en ny generation skjutdörrar, som även täckte in de nedersta
fotstegen (1960-talsvagnarna hade en s k vridsvängdörr, som ej var vidare lufttät och som ej täckte
instegen). Vidare valdes en italiensk boggi, med mycket goda gångegenskaper. Den nya boggin var
godkänd för 200 km/tim, men klarade gångmässigt betydligt högre hastigheter. Boggitillverkaren var Fiat och
beteckningen var Y0270S. Den påminde för övrigt starkt om franska Y32- boggier. Fiat- boggin var dock
något tyngre än den föreslagna tyska MD- boggin, med en vikt av 6,3 ton per boggi. Vidare övergavs
klimatanläggningen med vatten som energibärare och istället valdes luft dito. Ångvärmeledningen var också
slopad.

Operatör SNCF DB SBB SNCB FS ÖBB Totalt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alstom 100 --- --- --- --- --- 100 st
BN (Belgien) --- --- 20 80 --- --- 100
Fiat --- --- --- --- 70 10 80
Jenbacher --- --- --- --- 30 90 120
LHB (Tyskland) --- 100 --- --- --- --- 100

Summa 100        100        20          80          100        100        500 st

Tabell 13. Fördelning leveranser av serieversionen av Eurofima- vagnen, mellan länder och tillverkare.

Källa: ”Delivery has begun of Europe´s first standard coach”, Railway Gazette, apr 1977

Den västtyska versionen benämndes Avmz 207 och levererades för första gången 1977. DB valde dock
endast 1 klass varianten.

Beteckning Avmz 207
Typ sittvagn
Operatör DB
Klass 1
Längd över stötytor 26.400 mm
Korglängd 26.100 mm
Boggiavstånd 19.000 mm
Korgbredd 282 cm
Höjd över korg 4.050 mm
Korgmaterial stål
Boggier Y 0270 S
Axelavstånd 2.560 mm
Hjuldiameter- nytt 920 mm
Broms skivbroms

magnetskenebroms
Central energiförsörjning el
Klimatanläggning ja
Tomvikt 43,5 t
Inredning kupé
Antal säten 54 pl (9 kupéer á 6 säten)
Stolavstånd 115 cm (kupé)
Säten i bredd 3
Sth 200 km/tim
Första leverans 1977

Tabell 14. Data för västtysk 1 klass variant av Eurofima- vagnen
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Den nya 2 klass Bvmz 237- vagnen hade, som tidigare nämndes, endast 66 säten (stolavstånd 94 cm,
3 säten i bredd) och var dessutom utrustad med såväl klimatanläggning som boggier för 200 km/tim.
Investeringskostnaden per säte ansåg DB dock vara för hög och DB började att leta efter alternativ (den
belgiska, österrikiska och italienska statsjärnvägen beställde dock även 2 klass varianten med 66 säten). Ett
teoretiskt alternativ var en förlängd kupévagn (typ Bmz) med längden 27,50 meter, istället för klassiska
26,40 meter, vilket gjorde att man kunde få in ytterligare en kupé (även en version utan klimatanläggning
diskuterades). Det motsvarade visserligen antalet kupéer i 1950-talets vagnarna men Bmz- vagnen hade
ändå ett något längre stolavstånd då vagnen hade förlängts med drygt en meter.

Under början av 1976 presenterades planerna för en 2 klass salongsvagn för den tyska förbundsjärnvägen
(DB) med beteckningen Bp. Vagnen skulle få 72 sittplatser (2 + 1 säten i bredd, stolavstånd 85 cm), men
ingen klimatanläggning. Planerna för Bp- vagnen ändrades och under november 1978 levererades för första
gången en 2 klass luftkonditionerad fjärrtågsvagn till DB, dock med stolavståndet höjt till 94 cm och med
hela 2 + 2 säten i bredd, det vill säga samma som i regionaltågsvagnarna. Den nya vagnen fick
beteckningen Bpmz och utrustades med den nyutvecklade boggin MD 52 och salongsinredning. Vagnen
målades i beige och ocean- blått. Senare provkördes en Bpmz- vagn i 335 km/tim (!). Hälften av
Bpmz- vagnarna i prototypserien (40 st, leverans november 1978…maj 1979) var utrustade med
luftfjädrade, spårvänliga boggier (”mjuka boggier”) av typen LD 73 från Wegmann. Bpmz- vagnar rullade
senare ända upp till Köpenhamn och ända ner till Milano. Totalt 540 stycken Bpmz- vagnar levererades till
DB.

Fig 6. En tysk, andra klass sittvagn av typen Bpmz. Vagntypen började att levereras under november 1978. Totalt tillverkades
540 stycken Bpmz- vagnar för den tyska statsjärnvägen (DB). Vagnen har sth 200 km/tim men boggierna är
konstruerade för 250 km/tim. Vid en provkörning uppnåddes dock 335 km/tim. En version (Bpmz 292) med spårvänliga
boggier (”mjuka boggier”) av typen LD 73 från Wegmann används även. Notera den släta ytterytan, vilket förbättrar
aerodynamiken.  Vagntypen användes i trafik ända upp till Köpenhamn och även för trafik söder om alperna (Italien).
Vagnen har ej originalmålning och är ej avsedd för tunnelpassager i höga hastigheter (saknar skydd mot tryckvågor).
Foto: Wikipedia
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I Sverige lanserades en ny generation personvagnar, den s k sjuttiotalstypen. En av de första vagntyperna i
denna serie utgjordes av den s k B7-vagnen. Till skillnad mot 1960-talsvagnarna (längd 24.100 mm) hade
den nya vagntypen längden 26.400 mm över stötytorna, det vill säga samma som hos UIC-vagnarna. Dock
var korgbredden 308 cm, till skillnad mot UIC-vagnarna som endast hade korgbredden 282 cm. Ordern gick
till Statsföretag, liksom de följande varianterna (B2, B4, BC4, R4 etc) av sjuttiotalsserien.

Till skillnad mot de svenska 1960-talsvagnarna hade B7- vagnen en förbättrad ventilation, större
WC- utrymme samt vakuum- WC med avloppstank. Det slutna, miljövänliga vakuum- systemet väckte en
stor internationell uppmärksamhet och allt fler vagnar i Västeuropa är numera utrustade med denna typ av
miljövänliga system.

Till skillnad mot Eurofima- vagnen fick B7-vagnen endast köra i maximalt 130 km/tim, den saknade
klimatanläggning, hade bullriga blockbromsar och korrugerad plåt utvändigt. Den saknade även en
fungerande högtalaranläggning för t ex stationsutrop. Sittkomforten var inte vidare bra. Enda fördelen med
B7- vagnen var väl egentligen att den hade en 26 cm bredare vagnkorg än Eurofima- vagnen, samt
vakuum-WC.

I Frankrike påbörjades 1975 leveranserna av en mycket stor serie sittvagnar av typen Corail. Namnet är en
förkortning och står för ”Confort Rail”. Utifrån kände man lättast igen Corail- vagnarna i ursprungsversionen
var målad i vitt och ljusgrått, samt hade entrédörrar som var målade i orange.

Typ bet. A9 A10 A9c9 B10 B11 B10c10 Övr Tot
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salongsvagn VTU 0 st 538 0 145 1.418 0 230 2.331
Kupévagn VU 103 50 105 0 415 319 452 1.444
Eurofima VSE 100 0 0 0 0 0 0 100

Summa 203        588        105        145        1.833    319                      319        3.875 st

Tabell 15. Översikt Corail- vagnen med diverse klasser och inredningar (SNCF)

Källa: ”Die Corail-Wagen der SNCF”, ETR, oktober 1988

Topphastigheten varierade mellan versionerna, men samtliga vagnar utrustades med klimatanläggning och
åtskilliga med den mycket komfortabla Y32- boggin (som påminner om den italienska Y0270S- boggin, som
rullar under Eurofima-vagnen).

Komforten i andra klass salongsversionen (beteckning B11) var god, trots det relativt snäva stolavståndet
(98 cm), plastklädsel och en stolsrygg som inte gick att fälla. Speciellt i kurvorna gick Corail- vagnen ovanligt
lugnt och klimatanläggningen var mycket effektiv och komfortabel (d v s låg bullernivå och inget drag). Vissa
Corail- vagnar klarade även att byta spårvidd (spanska 1.668 mm).

Under 1970 påbörjades leveranserna av 10 stycken sittvagnar till den österrikiska statsjärnvägen (ÖBB).
Vagnarna var 26,40 meter långa och de sattes till att börja med i trafik på linjen Wien- München. Det unika
med vagnserien var att de endast hade 24 säten, fördelat på fyra kupéer. Vagnen hade sth 160 km/tim men
var förberedd för 200 km/tim. Vidare hade vagnen klimatanläggning från BBC.

Under 1975 års mässa i Leipzig presenterade vagntillverkaren VEB Waggonbau Bautzen en kombinerad
1 o 2 klass sittvagn med beteckningen ABme. Vagntypen var konstruerad enligt kategori Z enligt
UIC-normen 567-2. Vagnen hade sth 160 km/tim och rullade på östtyska boggier av typen Görlitz VI.

Under 1979 skaffade det västtyska företaget TUI en ny generation mycket bekväma liggvagnar (beteckning
Bcvmh) med sth 200 km/tim och med klimatanläggning. Vagnen hade en betydligt högre standard än DB:s
nedslitna liggvagnar från 1960-talet där de senare nämnda både skakade, bullrade, hade kraftigt drag och
obekväma britsar. Sommartid vid tågfärjeöverfarter stängdes dessutom strömmen av, vilket gjorde att
temperaturen och fuktigheten inne i DB- vagnarnas liggkupéer blev nästan tropisk. Enligt DB:s personal slet
de gamla vagnarna dessutom för mycket på höghastighetsbanorna, varför de fick köra den gamla vägen i
mellersta Tyskland.
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Under 1970 införskaffades en ny vagn för den tyske kanslern, benämnd WGSmz 803. Vagnens tomvikt var
55 ton och den hade klimatanläggning, skivbromsar och sth 160 km/tim. Jämfört med kansler- vagnen
WGüg 821.0 från 1938 var dock den nya vagnen 310 cm längre.

Under mitten av sjuttiotalet gick en förfrågan ut för leverans av en mindre serie personvagnar enligt
amerikansk AAR- standard till Saudi Arabien. Såväl vagntillverkaren Schlieren (Schweiz) som Waggon
Union (Västtyskland) levererade ett mindre antal mycket högklassiga sittvagnar till operatören SGRRO. Då
tågen drogs av tunga diesellokomotiv för godstrafik saknades strömmatning till vagnarna. Därför försågs
resgodsvagnen med ett dieselelektriskt aggregat med dieselmotor från Cummins.

1980-talet

Under 1980-talet hade en stor del av det brittiska Intercity-nätet elektrifierats. En ny serie fyraxliga
ellokomotiv (Typ 91) utgjorde dragkraften i de nya fjärrtågen och en vidareutveckling av den gamla Mk III:an,
med beteckningen Mk IV, lanserades. Den nya vagnen var 40 cm längre (d v s 23.400 mm) och hade fått sin
teoretiska toppfart höjd till 225 km/tim. En av kandidaterna vid valet av boggi för den nya vagntypen var den
gamla brittiska BT10-boggien, som användes av de brittiska Mk III- vagnarna. Vid provkörningar visade sig
dock den schweiziska boggi som används under den schweiziska snabbtågsvagnen EW IV (se nedan) ha
bättre gångegenskaper och en ny boggie- modell, benämnd BT 41 från det schweiziska företaget SIG
beställdes. Till skillnad mot tidigare brittiska boggier hade den nya modellen 3 bromsskivor per hjulaxel.
Sittkomforten i den nya generationen vagnar blev dock ännu sämre; stolavståndet hade nu sjunkit under 80
cm- gränsen och låg på endast 79 cm (charterflygplan har stolavståndet 76 cm….). Dessutom i en vagnkorg
som endast var 273 cm bred, med 2 + 2 säten i bredd.

Under slutet av 1981 startade leveranserna av en ny serie enhetsvagnar till den schweiziska operatören
SBB. Vagnen, som var ett led i utvecklingen av schweiziska personvagnar, fick beteckningen Enhetsvagn 4
(EW IV). Jämfört med sin föregångare (Enhetsvagn 3) hade dock stolavståndet i andra klass minskat något,
från 94 till 93 cm (motsittning). Vidare gick sätena ej att fälla och det fanns endast ett WC per vagn. Liksom
EW III utrustades även EW IV med klimatanläggning.

Då en stor del av det schweiziska nätet har många, snäva kurvor har räls-/hjulslitaget alltid varit ett stort
problem. För att minska slitaget utvecklades en ny generation spårvänliga boggier av företaget SIG. Boggin i
EW IV- vagnen har hjulaxlar som tenderar att ställa in sig radiellt i snäva kurvor (”mjuka boggier”), vilket
minskar slitaget.  Boggin fick beteckningen L-GSG 2 och är lämplig för hastigheter uppemot 200 km/tim.
Vagnen går mycket mjukt, även i snäva kurvor. Totalt tillverkades 540 stycken EW IV- vagnar, de allra flesta
till SBB. En första klass version av EW IV- vagnen har även provkörts i Sverige under perioden juni 1983
t o m maj 1984.

Den schweiziska EW IV- vagnen hade mycket gemensamt med UIC:s standardvagnar, men det fanns även
skillnader:

• ingång över boggie (istället för vid ändarna)
• endast salongsinredning (d v s inga kupéer)
• motsittning (medsittning prövades dock i mindre skala, var ej populär bland resenärerna)
• lägre golvhöjd endast 118 cm mot UIC:s 125 cm (bekvämare)
• mycket goda gångegenskaper



23

Beteckning EW IV
Typ sittvagn
Operatör SBB
Klass 2
Längd över stötytor 26.400 mm
Korglängd 26.100 mm
Boggiavstånd 18.600 mm
Korgbredd 282 cm
Höjd över korg 4.050 mm
Korgmaterial stål
Boggier L-GSG2
Axelavstånd 2.500 mm
Hjuldiameter- nytt 920 mm
Broms skivbroms

magnetskenebroms
Central energiförsörjning el
Klimatanläggning ja
Tomvikt 40 t
Inredning salong
Antal säten 88 pl
Stolavstånd 93 cm (motsittning)
Säten i bredd 2 + 2
Sth 200 km/tim (endast 160 km/tim utan mg-broms)
Första leverans 1983 (andra klass versionen)

Tabell 16. Data för en andra klass sittvagn av typen EW IV (SBB)

Enhetsvagn I II III IV
Sth 140 km/tim 140 km/tim 140 km/tim 200 km/tim
Leverans 1956- 1967 1965- 1976 1972- 1975 1981- 1992
Antal 1.243 st 608 st 72 st 540 st Summa 2.463 st
Klimatanläggn. Nej nej ja ja
Stolavstånd 82 cm 88 cm 94 cm 93 cm
Lös 23.700 mm 24.700 mm 24.600 mm 26.400 mm
Korgbredd 290 cm 285 cm 285 cm 282 cm

Tabell 17. Översikt fyra generationer fjärrtågsvagnar (SBB)

Under början av 1980-talet sattes en ny generation elektriska, lokdragna fjärrtåg i trafik i Norge. Loken var
av typen El-17 och var ett fyraxligt ellok med mycket spårvänliga boggier av typen Flexifloat. Den mekaniska
delen (främst boggier och korg) tillverkades av Henschel (tillverkningsort staden Kassel) och elutrustningen
tillverkades av BBC (tillverkningsort staden Mannheim). Även personvagnarnas boggier var av en mycket
spårvänlig typ, som utvecklats och tillverkats av företaget Wegmann. Genom att hjulaxlarna tenderade att
ställa in sig radiellt i kurvorna (”mjuka boggier”) kunde kurvhastigheten höjas rejält jämfört med andra
tågsätt.

Personvagnarna i det norska tågsättet var tillverkade av lättmetallprofiler, men trots materialvalet var ändå
vagnvikten förhållandevis hög (37 ton).
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Beteckning B7
Typ sittvagn
Operatör NSB
Klass 2
Längd över stötytor 26.100 mm
Korglängd 25.600 mm
Boggiavstånd 18.200 mm
Korgbredd 312 cm
Höjd över korg 3.830 mm
Korgmaterial lättmetall
Boggier Wegmann
Axelavstånd 2.500 mm
Hjuldiameter- nytt 920 mm
Broms skivbroms

blockbroms
Central energiförsörjning el
Klimatanläggning nej
Tomvikt 37,0 t
Inredning salong
Antal säten 72 pl
Stolavstånd (100 cm), medsittning
Säten i bredd 2 + 2
Sth 150 km/tim
Första leverans 1982

Tabell 18. Data för fjärrtågsvagnen B7 (NSB)

Redan under sjuttiotalet hade den västtyska statsjärnvägen (DB) börjat att bygga ett antal
höghastighetsbanor. Höghastighetsbanor i det fria i 200 km/tim hade DB kört på under många år men de
nya höghastighetsbanorna hade flera, långa tunnlar (en av dessa nästan 11 km lång). Att passera dessa i
hög fart gjorde att kraftiga luftvågor, med både över- och undertryck, letade sig in i passagerarutrymmena.
Lösningen på problemet var att bygga vagnkorgar av s k trycktrögt utförande, det vill säga luftpassagerna
som fanns in i vagnkorgen var små och trycket kunde endast ändras förhållandevis långsamt, vilket minskar
påfrestningarna på öronen. DB påbörjade en stor ombyggnad av andra klass Bpmz- vagnarna från slutet av
1970-talet, liksom första klass vagnarna. Motåtgärderna var bland annat att utrusta vagnarna med slutet
WC- vakuumsystem, trycksäkra vattenslussar för gråvatten, en ny typ av tätare vagnövergångar samt
ytterdörrar med styvare konstruktion och kraftigare gummilister. Även ventilationsanläggningen fick
modifieras. Den sista genomgångsdörren i respektive tågände reglades av konduktören med en rejäl balk.

DB behövde successivt ersätta de gamla 2 klass vagnarna, som ju saknade både klimatanläggning och
bekväma säten. DB beställde därför maj 1986 ett mindre antal 2 klass vagnar med beteckningen
Bvmz 185. Gångmässigt klarade de 250 km/tim men sth blev, återigen, endast 200 km/tim. Vagnarna
började att levereras mars 1988 och var, till skillnad mot de gamla 2 klass vagnarna, målade i vitt, rosa och
rött. Bvmz- vagnen påminde för övrigt om den redan under början av 1970-talet planerade 2 klass
sittvagnen BDmz (bägge vagntyperna hade blandat kupé- och salongsinredning, 2 + 1 säten i bredd samt
totalt 64 säten).

DB hade redan under början av 1980-talet börjat att utveckla ett nytt prototyptåg för 350 km/tim. Tåget
kallades till att börja med för ”Intercity Experimental” (ICE, i vissa fall ICE-V; Intercity Express- Versuch),
men döptes senare till ”Intercity Express”. Tågsättet utgjordes av två lokomotiv (beteckning 410) och endast
tre personvagnar. Vagnarna förkortades något (24.340 mm; endast 4 cm längre än den tyska Kansler-
vagnen från 1938, WGüs 821.0) varför korgbredden kunde ökas något till 293 cm (normalt 282 cm). Några
år senare beställde DB en serieversion med beteckningen ICE-1. Tågsättet bestod av två elektriska
lokomotiv (beteckning 401) och uppemot 14 personvagnar kunde kopplas in. Under maj 1988 passerade för
första gången ett tåg 400 km/tim- vallen, vilket gjordes med ICE-V. Inte utan en viss stolthet från tyskarnas
sida. Det nya tåget var dessutom målat i de gamla preussiska färgerna vitt, svart och rött.
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Beteckning 810 (001-8)
Typ sittvagn
Operatör DB
Klass 1 o 2 klass
Längd över stötytor 24.340 mm
Korglängd 23.040 mm
Boggiavstånd 17.000 mm
Korgbredd 293 cm
Höjd över korg 3.650 mm
Korgmaterial lättmetall
Boggier MD 52-350
Axelavstånd 2.800 mm
Hjuldiameter- nytt 920 mm
Broms skivbroms

magnetskenebroms
Central energiförsörjn el
Klimatanläggn ja
Tomvikt 46,6 t
Inredning salong
Antal säten 45 pl
Stolavstånd 99 cm (2 klass)
Säten i bredd 2 + 2 (2 klass)
Sth 350 km/tim
Leverans 1985

Tabell 19. Data för prototypvagnen 810 001-8  hos operatören DB. Lägg märke till godkänd topphastighet (sth)

I Sverige hade SJ och den nationella järnvägsindustrin sedan mitten av 1960-talet arbetat med att
tillsammans utveckla ett elektriskt motorvagnståg för fjärrtrafik, senare benämnt X2000. Under början av
1970-talet byggdes ett SL lokaltåg (X1, individ 3015) temporärt om för provdrift med komponenter för det
nya snabbtåget och drygt ett decennium senare genomfördes en upphandling. I detta skede var fortfarande
intentionen hos SJ att tågen skulle vara av så kallad motorvagnstyp, det vill säga tåget skulle inte ha
lokomotiv. SJ blev dock inte nöjda med upphandlingsresultatet men under augusti 1986 lade så till slut SJ
ännu en order hos den svenska järnvägsindustrin, den här gången för 20 stycken femvagnars loktåg (50%
av ordersumman gick dock vidare till Statsföretag, vilket sällan nämndes). Ytterligare en option på 32 tågsätt
lades men den optionen kom aldrig att utnyttjas fullt ut. Tåget togs i trafik våren 1990 och används sedan
dess främst på huvudlinjer. En vidareutvecklad variant, fast utan korglutning, planerades även för
Mälarbanan.
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Beteckning UB2
Typ sittvagn
Operatör SJ
Klass 2
Längd över stötytor 24.950 mm
Korglängd 24.400 mm
Boggiavstånd 17.700 mm
Korgbredd 305 cm
Höjd över korg 3.814 mm
Korgmaterial rostfritt stål
Boggier (Asea)
Axelavstånd 2.900 mm
Hjuldiameter- nytt 880 mm
Broms skivbroms

blockbroms
Central energiförsörjning el
Klimatanläggning ja
Tomvikt 47,0 t
Inredning salong
Antal säten 76 pl
Stolavstånd 90 cm (medsittning)
Säten i bredd 2 + 2
Sth 200 km/tim
Första leverans 1989

Tabell 20. Data för den svenska fjärrtågsvagnen UB2 (SJ)

Andra klass vagnen i tåget har beteckningen UB2 och är en tämligen konventionell lösning i korrugerad
stålplåt, dock av rostfri typ. Lokomotivet (beteckning X2) är nästan lika tungt som tidigare Rc- lok (närmare
70 ton). X2000-tåget provkördes i både Norge, Kina och Tyskland men endast ett (1) X2000- tågsätt
exporterades.

Teknisk generation sextiotal sjuttiotal åttiotal
Beteckning B1 B7 UB2
Typ sittvagn sittvagn sittvagn
Operatör SJ SJ SJ
Klass 2 2 2
Längd över stötytor 24.100 mm 26.400 mm 24.950 mm
Korglängd 23.340 mm 25.900 mm 24.400 mm
Boggiavstånd 16.600 mm 18.500 mm 17.700 mm
Korgbredd 314 cm 308 cm 305 cm
Boggier MD 12 MD 16 ---
Broms blockbroms blockbroms skivbroms

magnetskenebroms
Klimatanläggning nej nej ja
Tomvikt 40 t 44 t 47 t
Inredning salong salong salong
Antal säten 62 pl 80 pl 76 pl
Stolavstånd 104 cm 93 cm 90 cm
Säten i bredd 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Sth 130 km/tim 130 km/tim 200 km/tim
Första leverans 1960 1979 1989

Tabell 21. Utvecklingen av tre generationer SJ sittvagnar under perioden 1960…1990
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Under oktober 1986, endast 2 månader efter det att X2 beställts av SJ, tilläts topphastigheten 201 km/tim
(125 mph) för tunga lokomotiv av typen AEM-7 i USA längst Nordostkorridoren. Lokomotiven var
konstruerade av Asea och var en modifierad version av de svenska Rc- loken. Senare har en del av
AEM-7-lokomotiven moderniserats av det franska företaget Alstom, med bland annat asynkronmotorer.

Under 1984 påbörjades leveranserna av en 2 klass sittvagn av typen B4 till SJ. Vagnen hade endast
46 säten men hade både godsutrymme, informationsdisk och personalutrymme. Visserligen hade
stolavståndet ökats rejält (till 109 cm) men sätena var felkonstruerade och sittkomforten var, trots det
generösa stolavståndet, bristfällig. Inredningen gick i en ny färg med beiga väggar och mörkbrun stolklädsel.
Bullernivån hade minskats rejält då vagnen utrustats med tysta och mjuka skivbromsar, dock med gamla
MD- boggier med orolig gång i snäva kurvor (kraftiga ryck i sidled).

Något senare startade leveranserna av en ny generation svenska liggvagnar med beteckningen BC4.
Vagnen hade endast 9 kupéer med 6 bäddar i varje (det vill säga samma sittplatsantal som i 1 klass
Eurofima- vagnen). Vagnen hade en mycket god gång, speciellt i snäva kurvor, då den utrustats med en ny
generation ”mjuka boggier” från Asea, enligt förebild från Schweiz och Norge. Dessutom var bromsarna
tysta och mjuka (skivbromsar), vilket medverkade till en bättre nattsömn. Förutom två WC- utrymmen fanns
även två tvättrum. Britsarna var dock hårda och sommartid kunde temperaturen i kupén bli mycket hög, då
klimatanläggning saknades.

Under 1988 påbörjade leveranserna av en ny serie svenska sittvagnar med beteckningen B2. Varje vagn
hade 69 sittplatser och ett stolavstånd på uppemot 106 cm. B2- vagnen hade dock en rad märkliga
lösningar, bland annat var inredningen en egendomlig blandning av både kupé- och salongsvagn. Vissa
säten hade ett stolavstånd på endast 93 cm medan andra hade uppemot 106 cm. Stolarna var, precis som
B4- vagnarnas säten, felkonstruerade och sittkomforten var inte bra. Senare byggdes vagnen om och hela
inredningen ersattes med en ny, den här gången med bekvämare säten.

Under vårmässan i Leipzig 1985 visades en ny östtysk snabbtågsvagn med beteckningen Amhe. Vagnen
var av tämligen konventionellt utförande och med sth 200 km/tim. Vagnen var avsedd främst för export till
Europa, Afrika och arabländer. Huvudleverantören var vagntillverkaren VEB Waggonbau Bautzen. Vagnen
genomgick ett omfattande provprogram och under 1986 började vagntypen att rulla på huvudlinjen Berlin-
Prag. Vagnen vilade på tjeckisk-konstruerade boggier av typen GP 200, som var utrustade med såväl skiv-
som magnetskenebromsar. 2 klass versionen (Bmhe) hade totalt 80 säten med 2 + 2 säten i bredd samt
stolavståndet 98 cm. Vagnen hade givetvis klimatanläggning och var avsedd för temperaturer neråt -20°C.
Den elektriska anläggningens kapacitet var imponerande, med två rejäla boggigeneratorer med den totala
max effekten 40 kVA och batterispänningen 110 volt.

I en artikel om Amhe- vagnen nämndes att tillverkaren även levererade personvagnar till Sovjetunionen, där
ett av kraven var att de skulle klara temperaturer neråt –60°C (!), vilket ställer stora krav på bland annat
gummielement och stål (senare har tysk industri även levererat bland annat malmtågsloken för Norrbotten,
för trafik under arktiska förhållanden). Sedan 1980-talet rullar även tysk- amerikanska Henschel- lokomotiv
upp till Bodö i norra Norge (och planer fanns på att sätta in elektriska, tyskkonstruerade
höghastighetslokomotiv av typen E120 på en ny bana upp till Tromsö).

Under perioden 1981…1983 levererades totalt 150 Amfleet II- vagnar till Amtrak. Totalt levererades
642 stycken Amfleet- vagnar (= Amfleet I samt Amfleet II) under perioden 1975…1983. Den senaste
generationen var lättast att känna igen utifrån då de endast hade en ingång per sida (likt den svenska
liggvagnen BC4).

1990-talet

Under början av 1990-talet sattes den första generationen ICE-tåg i trafik. Varje tågsätt bestod av två
elektriska lokomotiv med uppemot 12 personvagnar (tekniskt sett är 14 vagnar möjligt). Men till skillnad mot
tidigare västtyska persontåg, som under senare decennier nästan aldrig har varit bredare än 282 cm för
vagnarnas del, så har det nya ICE-tåget korgbredden 302 cm. Det innebar hela 2 decimeter mer utrymme i
sidled för passagerarna, vilket märktes ombord; de nya sätena var betydligt bredare mellan armstöden
(50 cm) i andra klass än i de gamla Bpmz- vagnarna (46 cm). Likaså övergav man prototyp- tågets lösning
med kortare vagnar då DB återgick till standardlängden 26.400 mm.
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Liksom under början av 1970-talet, då ett motorvagnståg (ET 403) och en ny generation planerade
fjärrtågsvagnar färgsattes i den gamla preussiska flaggans färger vitt- svart- rött, så fick även det nya
ICE-tåget samma färguppsättning.

Andra klass vagnarnas inredning gick i ljusa färger med ljusblå heltäckningsmatta samt vita väggar och tak.
Stolavståndet hade höjts rejält till drygt 102 cm, nästan som för de gamla svenska 1960-talsvagnarna
(104 cm). Vagnarna gick mycket lugnt även vid 280 km/tim och vid snabba tunnelpassager märktes bara en
långsam tryckökning. Att gå mellan vagnarna var heller inte någon obehaglig upplevelse, inte ens vid
tunnelpassager. Trots att boggierna var konstruerade för höga hastigheter gick vagnen mycket lugnt även
på gamla, kurvrika spår.

Till skillnad mot tidigare västtyska personvagnar var de nya ICE-vagnarna tillverkade av lättmetallprofiler
som svetsats samman. Detta föranledde en kampanj i massmedia från tysk stålindustri, som i tidningarna
förklarade varför stål minsann var bättre än lättmetall i persontåg. DB fortsatte emellertid att beställa vagnar
av lättmetall (senaste generationen snabbtåg av typen ICx från Siemens med ett totalt ordervärde på
53 miljarder kronor (!) kommer dock åter att utföras i stålplåt).

2000-talet

Under februari 2006 beställde den österrikiska operatören ÖBB en ny generation sjuvagnars, lokdragna
fjärrtåg. Till att börja med beställde ÖBB endast 23 stycken 7-vagnarståg, men senare lades en tilläggsorder
på ytterligare 44 tågsätt, det vill säga totalt 67 tågsätt. Dragkraften i tågsättet utgjordes av ett fyraxligt ellok
från Siemens med topphastigheten 230 km/tim, kallat Taurus (stjärnbilden Oxen). Jämfört med svenska
förhållanden, där X2000- lokomotivet endast väger 68 ton, så ter sig det österrikiska Taurus-lokomotivet
(beteckning 1116) som en bjässe med sina 85,0 ton. Till skillnad mot X2000- lokomotivet klarar Taurus-
loket dock även att dra tunga godståg, vilket sänker totalkostnaderna drastiskt. Taurus-loket har för övrigt
provkörts i 357 km/tim (!) i Tyskland.

Benämning Railjet X2000
Operatör ÖBB SJ
Längd över stötytor 205.380 mm 139.225 mm
Konfiguration L + 7 V L + 5 V
Tomvikt 419 t 311 t
Sth 230 km/tim 200 km/tim
Max kontinuerlig effekt 6.400 kW 3.260 kW
Bruttovikt (*) 452 t 337 t
Specifik effekt 14,2 kW/t 9,7 kW/t
Leveransstart 2008 1989

(*)= per passagerare 0,08 ton

Tabell 22. Jämförelse loktåg av manövervagnstyp i Österrike och Sverige.

Sedan 2010 rullar Siemens- lokomotivet Taurus även i Sverige, hos operatören Hector. Därmed är det
snabbaste järnvägsfordonet i Sverige ett Siemens- fordon (357 km/tim).

Komfortutvecklingen

Ledande inom utvecklingen av komforten hos fjärrtågsvagnar är sedan järnvägens barndom USA. Hög
komfort har alltid varit en ledstjärna i USA. De legendariska Pullman- vagnarna har sedan 1800-talet knutit
samman den amerikanska kontinenten. Pullman-vagnarna hade ofta sov- eller liggvagnsinredning och var
utrustade med tunga, treaxliga boggier. Under 1930 introducerades klimatanläggningar ombord på
fjärrtågen längs östkusten och 1941 lanserades standarden för en ny generation fjärrtågsvagnar med
längden 85 fot (= 25.908 mm). Under 1952 sattes en ny generation 85 fot fjärrtågsvagnar i trafik i
Nordostkorridoren mellan Boston och Washington DC, tillverkade av Budd. Vagnarna hade en mycket hög
komfort i såväl första (”Parlor”) som andra (”Coach”) klass. Med tiden introducerades allt fler
handikappvänliga plattformar, med plattform och vagngolv i samma nivå och under 1970-talet
introducerades en ny generation fjärrtågsvagnar med benämningen Amfleet. Dessa vagnar hade ännu
högre sittkomfort (15 cm bredare vagnkorgar och 20 cm längre stolavstånd än 1950-talsvagnarna). Dock var
gången vid 200 km/tim hos Amfleet- vagnen mindre god, då banan även trafikerades av mycket tunga
godståg, som malde ner spåren.
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Typ av fordon sittvagn sittvagn restaurangvagn cafévagn konferensvagn
Operatör PRR PRR PRR PRR PRR
Klass 1 2 --- --- ---
Längd över stötytor 25.908 mm 25.908 mm 25.908 mm 25.908 mm  25.908 mm
Korglängd 25.146 mm 25.146 mm 25.146 mm 25.146 mm 25.146 mm
Boggiavstånd 18.136 mm 18.136 mm 18.136 mm 18.136 mm 18.136 mm
Korgbredd 3.048 mm 3.048 mm 3.048 mm 3.048 mm 3.048 mm
Höjd över korg 4.115 mm 4.115 mm 4.115 mm 4.115 mm 4.115 mm
Korgmaterial rostfritt stål rostfritt stål rostfritt stål rostfritt stål rostfritt stål
Klimatanläggning ja ja ja ja ja
Inredning salong salong salong salong kupéer
Antal säten 33 pl 74 pl (1) 48 (2) 44 (3) 28 pl
Stolavstånd 105 cm 105 cm 105 cm --- 124 cm
Säte i bredd 1 + 1 2 + 2 2 + 2 --- 2
Antal WC 3 2 2 1 8
Telefon nej nej nej nej ja

(1)= inkl 14 pl i lounge
(2)= matplats
(3)= 18 bar + 8 lounge + 18 matsal
(4)= varav 4 lounge
(5)= endast lounge

Tabell 23. Några av 85 fots- personvagnarna i fjärrtåget Congressional längs Nordost-korridoren (NEC), med leveransstart 1952.

En central del i de amerikanska vagnarna har alltid varit sittkomforten. Relativt tidigt infördes 1 + 1 säten i
bredd i 1 klass, med möjligheten att vrida sätet 180 grader beroende på färdriktningen. Sätena var breda,
stolavståndet långt (över 100 cm) och ryggstödet kunde vinklas ner rejält vid vila.

Under 1957 infördes i Västtyskland en ny generation dieseldrivna fjärrtåg för TEE- trafik med mycket hög
komfort (vilfåtöljer, klimatanläggning, tysta skivbromsar samt hög materialstandard). Under 1962 infördes
den nya komfortnivån även i 1 klass västtyska UIC-vagnar (i den andra generationen Rheingold- tåg). Först
under början av 1970-talet uppmärksammades komfortfrågan även i 2 klass fjärrtågsvagnar i och med
utvecklingen av en ny generation västtyska fjärrtågsvagnar (prototypvagnen Bvmz 237).

Med inspiration från de amerikanska komfortvagnarna samt första generationen Rheingold- vagnarna
(1928), med sina 1 + 1 säten i sidled, började DB under slutet av 1960-talet att skissa på nästa generation
konventionella, lokdragna fjärrtåg. En ny komfortnivå skulle introduceras med beteckningen ”L”, även kallad
”Ia” för ”…internationaler Luxus- TEE- Verkehr, für spätere über 200 km/h…” (internationella lyx-TEE-tåg,
senare för farter över 200 km/tim…).   Västtyskland befann sig mitt i det Tyska undret med rekordsnabb
ekonomisk tillväxt samt de Olympiska spelen 1972 i antågande. En ny sittvagn med endast 38 säten (6
stycken 4-säteskupéer samt 14 säten i salongen (1 + 1, stolavstånd 113 cm)) planerades, med
beteckningen Aldz. Utvändigt skulle de nya vagnarna målas i de gamla preussiska färgerna vitt, rött och
svart. Planerna genomfördes dock aldrig. Senare renoverades Bpmz- vagnarna och de fick en betydligt
elegantare inredning med ljusgrå väggar och tak, mörk heltäckningsmatta samt säten klädda i diskreta,
eleganta textilier.

1979 infördes klimatanläggning i västtyska 2 klass fjärrtågsvagnar i och med introduktionen av
Bpmz- vagnen. Den nya Bpmz- vagnen var dock något ”plastig” invändigt och hade många starka
sjuttiotalsfärger (gult, ljusgrönt och mörkbrunt). Den vidareutvecklade Bvmz 185-vagnen var minst lika
plastig som Bpmz- vagnen, även om färgerna blivit något mer dämpade (beige). Sittkomforten var heller inte
vidare bra i Bvmz- vagnen, även om antalet säten minskats till endast 2 + 1 vagnar i sidled och
sätesavståndet höjts till 100 cm. Men vagnen gick mycket lugnt (MD 522- boggier) och det märktes
knappast när man åkte i 200 km/tim.

Under 1991 introducerades de tyska ICE- tågen, med mycket bekväma och eleganta 2 klass salonger med
bland annat vilfåtöljer (102 cm stolavstånd), 302 cm breda vagnkorgar, diskreta färger, heltäckningsmatta
och trycktröga vagnkorgar. Vid introduktionen av den vidareutvecklade andra generationen ICE-tåg (ICE-2)
hade dock stolavståndet åter krympt (97 cm). Vid introduktionen av ICE- 3 (motorvagnståg sträckan
Frankfurt a M… Köln) hade dessutom vagnkorgens bredd krympts till endast 295 cm (302 cm hos ICE-1 och
ICE-2).
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Även 1 klassversionen i de saudiska sittvagnarna (som i praktiken motsvarade 2 klass i USA och
Västeuropa), som levererades under 1970-talet och som var konstruerade enligt AAR- standard, visade prov
på god formgivning (exklusiv inredning med heltäckningsmatta etc) och hög komfort (2 + 2 säten i sidled,
stolavstånd 119 cm, klimatanläggning).

Den svenska (SJ) och norska statsjärnvägen (NSB) hade under 1960-talet skaffat sig flera mycket bekväma
2 klass komfortvagnar. Vagnarna var främst avsedda för långdistanstrafik och den norska varianten
(beteckning B3) hade ett stolavstånd på hela 109 cm (2 + 2 i bredd) medan de svenska vagnarna
(beteckning B1 och B5) hade stolavståndet 104 cm (2 + 2). Sittkomforten var förstklassig i såväl den norska
som svenska vagnen, i nivå med de amerikanska vagnarna (dock saknade de norska och svenska
vagnarna klimatanläggning).

Under 1970- talet försämrades komforten då SJ (1977) beställde ett större antal 2 klass sittvagnar av typen
B7 från det krisdrabbade Kalmar Verkstad. Under 1982 introducerade NSB sin nya andra klass
fjärrtågsvagn av typen B7 och under 1989 lanserade SJ ännu en ny fjärrtågsvagn med beteckningen UB2.
Den senare vagnen hade endast stolavståndet 90 cm (trångt), samtidigt som vagnkorgen krympt i sidled
med 10 cm jämfört med SJ:s sextiotalsvagnar.

Kring sekelskiftet introducerade såväl NSB som SJ en ny generation motorvagnståg för 200 km/tim. Den
svenska modellen (beteckning X40) hade samma korta stolavstånd som vagn UB2 (90 cm) men med en
vagnkorg som krympt ytterligare 1 decimeter i sidled. Dessutom gick X40- vagnarnas säten ej längre att
fälla. Det norska motorvagnståget (beteckning 73) hade ett stolavstånd på endast 92 cm och sätena var
hårda.

Nyligen lanserade NSB ett schweiziskt motorvagnståg med benämningen ”Flirt”. En av versionerna (typ 75)
är avsedd för ”Long local”- trafik, det vill säga för restider uppemot en och en halv timme. Tåget har
korgbredden 320 cm men NSB lät montera hela 2 + 3 säten i bredd. Stolavståndet var endast cirka 91 cm
och kritiken i landets huvudstadstidning, Aftenposten, mot den mediokra komforten var inte nådig. Men
NSB:s direktör, Herr Ingulstad, konstaterade rappt att ”Det er for sent å foreta endringer på denne
bestillingen nå” (källa: Aftenposten, 17 juli 2012).

Såväl SJ som NSB har ända sedan 1960-talet beställt lokaltåg av motorvagnstyp med 2 + 3 säten i bredd;
de svenska X1- tågsätten (2-vagnars) och de norska 69-tågsätten (2- eller 3- vagnars). Med tiden har
tanken inom branschen mognat; varför inte sätta in 2 + 3 säten även vid lite längre sträckor? Detta ägde rum
redan under början av 2000-talet i Sverige (Regina) och nu även i Norge (Flirt). Men vi kan utgå ifrån att
denna försämring av sittkomforten kommer att fortsätta; användandet av extremt trånga tåg kommer på sikt
inte att stanna vid lokaltrafik utan blir sannolikt snart standard även i fjärrtrafik. Detta var för övrigt vad som
hände i Sverige då SJ plötsligt började att köra med det trånga och mycket obekväma regionaltåget X40 i
långdistanstrafik på sträckan Stockholm…Göteborg (nästan 5 timmars restid). Och redan under slutet av
1990-talet presenterades planer i Sverige på att montera in 3 + 3 säten i bredd i Regina- tågen, likt tågen i
Indien.

Sverige och Norge är relativt ovanliga i Västeuropa då flera institutioner med anknytning till
järnvägsbranschen envetet, trots protester, argumenterar allt flitigare för användandet av 2 + 3 säten i
bredd, även i tåg där passagerarna skall tillbringa flera timmar. Detta är emellertid framtvingat av
ekonomiska skäl då branschen själv har försatt sig i en svår situation genom att ha valt alldeles för dyra
tågsätt, med kostnadsnivåer uppemot 30 mkr per vagn. Men detta strategiska felval vittnar samtidigt om en
svår kompetensbrist inom den svenska järnvägssektorn. Hur kunde branschen från början välja så fel?

Agerandet vittnar även om en arrogans mot 2 klass passagerare, när operatörerna köper in vagnar med
undermålig komfort och usel handikappanpassning. På punkt efter punkt har anskaffningsprocessen
fungerat dåligt. Att hela järnvägsbranschen befinner sig i en djup kris bekräftades dock med all önskvärd
tydlighet under april 2011 då SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn sade att ”SJ har varit en lekstuga…”.
Adelsohn passade även på att nämna att Sverige har “…bland den sämsta järnvägsstandarden i Europa”.

Något förvånande, men även glädjande, var dock när SJ övergav 2 + 3 säten för sina nya SJ 3000-vagnar
och istället beställde klassiska 2 + 2 säten i bredd. Åtminstone SJ:s ledning har uppenbarligen börjat att inse
att 2 + 3 säten i bredd inte hör hemma i vårt land.
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Till skillnad mot japanska och amerikanska fjärrtåg har de västeuropeiska tågen en synnerligen olämplig
utformning av ingångarna, då nivåskillnaden mellan plattform och vagngolv ofta ligger kring en halvmeter.
Stora delar av resenärerna har problem med dessa stora höjdskillnader, speciellt barn och rörelsehindrade,
men även resenärer med mycket bagage. På lång sikt är dock en övergång till plattform och vagngolv i
samma nivå att vänta, precis som i Japan och USA, även om det är en lång väg dit. Likaså måste även
sittkomforten i de västeuropeiska vagnarna förbättras, främst genom längre stolavstånd (105…135 cm) och
mer ergonomiskt utformade säten.

Jämförelse investeringskostnader

Nedan visas en jämförelse mellan sju olika fjärrtågstyper i Norge och Sverige, med topphastigheter i
intervallet 140…200 km/tim. För att få en rättvisande jämförelse har samtliga sju tågtyper försetts med
enhetsklass, med stolavståndet 105 cm och 2 + 2 säten i bredd (samt handikapp-WC och separat
bagageutrymme, se specifikation nedan).

Beteckning Operatör Först lev år Konfig Sth AC Disp längd Kostnad Antal säten Kostnad/säte Källa
säten (1) tågsätt (2) tågsätt

stol c105 cm 
(3) [km/tim] [m] [mkr] [st] [tkr/säte]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X10 SJ 1979 4M 140 km/tim nej 60,8 70,0 224 312 A
Rc + B2 SJ 1988 L + 5V 160 km/tim nej 100,5 43,8 380 115 B
El 17 + B7 NSB 1982 L + 5V 150 km/tim nej 96,0 94,3 360 262 C
X2000 SJ 1989 L + 5V 200 km/tim ja 88,8 145,8 336 434 D
73 NSB 1998 4M 200 km/tim ja 72,0 96,5 264 366 E
X55 SJ 2011 4M 200 km/tim ja 74,2 103,6 272 381 F
75 ”Flirt” NSB 2012 5M 200 km/tim ja 63,0 94,5 236 400 G

(1) = mätt innerändvägg- innerändvägg, stolavstånd 105 cm (enhetsklass), 2 + 2 i bredd, avdrag för WC, bagagehyllor o entré
       * vid vagnlängd >20 meter; avdrag 5,0 meter (100 cm WC, 2 x 100 cm entré, 200 cm hk-WC, 100 cm bagagehylla)
       * vid vagnlängd mindre än 20 m; avdrag 4,0 m (200 cm hk-WC, 2 x 100 cm entré, 100 cm bagagehylla)
(2) = prisnivå december 2011
(3) = vid motorvagnståg kan enskilda släpvagnar förekomma, vilket ej framgår i ovanstående tabell

L  = Lokomotiv
V = 2 kl släp- sittvagn
M = 2 kl motor-sittvagn

Av lokets investeringskostnad läggs 25% på godstrafiken => reduktionsfaktorn 0,75

Källor prisangivelser

A = motorvagn tidskriften ”International Railway Journal”, oktober 1991 (25.000.000 SEK/st, prisnivå 1991)
B = vagn: tidskriften ”Tåg”, B2 nr 3 1987
       lokomotiv, Rc 6; tidskriften ”Tåg”, nr 1 1986, sid 38 (5.700.000 SEK/st, prisnivå 1986)
C = vagn: Rapport SJ, oktober 1983 (4.800.000 NOK/st, prisnivå 1983)
        lokomotiv: Rapport SJ, oktober 1983 (14.000.000 NOK/st, prisnivå 1983)
D = loktåg tidskriften ”SJ-nytt”, 1986 (75.000.000 SEK/st, prisnivå 1986)
E = motorvagn tidskriften ”Norsk Jernbaneklubb”, 1997 (62.500.000 NOK/st, prisnivå 1997)
F = motorvagn tidskriften ”Tåg”, nr 6-7 2008 (100.000.000 SEK/st, prisnivå 2008)
G = motorvagn tidskriften ”Eisenbahn- Revue”, 10/2008, (12.800.000 CHF/st, prisnivå 2008)
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Tabell 24. Jämförelse investeringskostnader per sittplats räknat för svenska och norska fjärrtåg, intervallet 4…5 vagnenheter
(enhetsklass, 2 + 2 säten i bredd, stolavstånd 105 cm). Tågsätten i tabellen är
sorterade efter första leveransår. Prisnivå december 2011

Som framgår av diagrammet ovan är det svenska X2000- tåget dyras (434.000 kronor per säte) medan det
klassiska svenska fjärrtåget, med Rc- lokomotiv och B2- vagnar, är det i särklass billigaste (115.000 kronor
per säte).

Tre eller fyra säten i bredd i de tyska vagnarna?

En ständigt återkommande fråga för de västtyska 2 klass fjärrtågsvagnarna, har genom decennierna varit
hur många säten i sid- och längsled som de skulle vara utrustade med. Sedan urminnes tider har de tyska
regionaltågen i 2 klass haft 4 säten i bredd (2 + 2 eller 4) medan fjärrtågsvagnarna under början av
1950-talet utrustades med endast 3 säten i bredd. I 4:e klass (ofta tvåaxliga vagnar) förekom t o m
2 + 3 säten i bredd. Reduktionen av sittplatsantalet i sidled till endast tre säten var ett stort komfortlyft för
passagerarna, även om stolavstånden fortfarande endast låg kring 90…95 cm. Dessutom blev mittsätet
något ”inklämt” för den passagerare som fick sitta i mitten.

Den under början av 1970-talet utvecklade prototypvagnen Bvmz 237, som i praktiken bestämde
Eurofima- vagnens utförande, fick endast tre säten i bredd, vilket innebar endast 66 säten i en vagn (en
variant med endast 64 säten, benämnd Bdmz, presenterades även). 64…66 sittplatser ansåg dock DB
innebära en för hög kostnadsnivå och DB beställde vid den tidpunkten därför aldrig någon 2 klass Eurofima-
version (vilket operatörerna ÖBB, SNCB och FS dock gjorde). Nästa steg från DB:s sida blev förslaget om
en ”kostnads- bantad” 2 klass fjärrtågsvagn (beteckning Bpm) utan klimatanläggning och med 72 sittplatser.
Den beställda vagnen (Bpmz) fick dock klimatanläggning men med hela 80 sittplatser, med stolavståndet 94
cm och 2 + 2 säten i sidled (trångt!). Att vara rullstolsbunden var inte att tänka på. Kritiken mot inredningen
in Bpmz- vagnen blev dock stark (endast 46 cm mellan armstöden) och under 1986 beställdes en 2 klass
vagn med endast 64 säten (cirka 50 cm mellan armstöden), det vill säga med lika många säten som den
planerade Bdmz- vagnen, från tidigt 1970-tal.

Under 1991 sattes en ny generation sittvagnar i trafik hos DB (beteckning Bvmz 802, tåget ICE-1) med
endast 66 sittplatser, 102 cm stolavstånd, sätesbredden 50 cm men åter 2 + 2 säten i bredd. Den nya
vagnen hade dock fått en 20 centimeter bredare vagnkorg och med bekväma vilsäten, vilket gjorde att
återgången till 2 + 2 säten vann acceptans bland resenärerna.

Nästa 2 klass sittvagn (beteckning Bvmz 806.3, tåget ICE-2) hade dock åter fått fler säten (73 st) och ett
stolavstånd som krympt till endast 97 cm. I motorvagnstågen (ICT-VT, beteckning 605.1) är stolavståndet
visserligen fortfarande 97 cm, men vagnkorgen hade nu krympt i sidled med 18 cm jämfört med
Bvmz 806.3- vagnen (korgbredd 295 cm).
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Utvecklingen av sittkomforten ombord på personvagnar i det gamla DDR är även värd att nämnas. Landet
var fattigt, vilket även märktes ombord på persontågen. Under 1952 presenterades en ny generation vagnar
med 2 + 3 säten i bredd och ett stolavstånd på endast 81 cm. Senare slopade DR visserligen 2 + 3 säten i
bredd och återinförde 2 + 2, men vagnarna blev ändå inte vidare bekväma, bland annat beroende på felaktig
utformning av säteskonstruktionen. Lösningen med 2 + 3 säten i bredd används dock sedan 1960-talet i
motorvagnstågen (X1, X10) i Stockholmsområdet och sedan slutet av 1990-talet pläderas inom den svenska
järnvägsbranschen för att 2 + 3 säten även borde sättas in i tågtrafik vid längre sträckor, ofta kombinerade
med bussliknande säten. Ja, till och med 3 + 3 säten i bredd har föreslagits i den svenska debatten, likt
tågen i Indien.

Komplexa elsystem

Sedan järnvägens barndom har belysning och klimat i vagnarna (luftens temperatur, fuktighet och renhet)
varit en ständig utmaning för ingenjörerna. Liksom inom samhällsbyggnad, där varje fastighetsägare tidigare
fick lösa sina belysnings- och uppvärmningsfrågor lokalt, så var situationen i princip densamma för
personvagnar. Till att börja med användes i vagnarna fotogenlampor och koleldade strålningskaminer. Med
tiden infördes central försörjning av värmebehovet via ångvärmeledning från ånglokomotivet (1881, USA).
När vagnarna började att förses med elektrisk belysning (1885, USA) löstes elförsörjningen till att börja med
genom en eller flera generatorer per vagn, ibland remdrivna.

Ångvärmesystem kräver underhåll, är förhållandevis svåra att reglera och under vintern riskerar
anslutningarna att isa igen på grund av kondenserande ånga. Dessutom läcker alltid ångvärmesystemen,
vilket försämrar sikten vid främst stationer. Elvärme introducerades successivt men effekterna tenderar att
bli allt högre. Den norska sovvagnen WLAB 2 har t ex en värmeeffekt på 55 kW. För att kunna klara allt
längre tåg med allt högre eleffekt har t ex det tyska elloket E 120 en maximal effekt i tågvärmeledningen på
hela 900 kW. I vissa fall är sträckorna inte elektrifierade och dieselloken kanske saknar möjlighet att försörja
vagnarna med ström. I sådana fall behövs en separat vagn med ett dieselelektriskt aggregat.

Under 1940-talet började de oekonomiska glödlamporna att ersättas med energieffektiva lysrör.

Under början av 1960-talet beslöt sig operatören DB för att inte längre införskaffa lokomotiv med ångvärme,
istället skulle all elförsörjning på sikt ske genom en central elförsörjning. Från början kallades denna central
försörjning för ”tågvärmespänning” (ty. Zugheizspannung) men senare började den kallas för samlingsskena
(ty. ”Zugsammelschiene”), eftersom den även försörjde klimatanläggningarnas kylsystem (kompressorn)
med el. En av de sista fjärrtågsvagnarna som försågs med ångvärme var de tyska Rheingold- vagnarna
(Avmz 111 och Apmz 121, leveransstart 1962). Totalt vägde klimatanläggning och elsystem drygt 10 ton i
varje Rheingold- vagn.

I de personvagnar som levererades till det tyska ICE-1-tåget under tidigt 1990-tal var vagnarna anslutna till
en enfas 1.000 volt tågvärmeledning med frekvensen 16 2/3 Hz, det vill säga samma frekvens som i
kontaktledningen (från en av sekundärlindningarna i lokomotivets huvudtransformator). En så udda
spänning och frekvens kräver dock dyrbar elutrustning. Man valde för bland annat 2 klass- vagnen i ICE-1-
tåget (beteckning Bvmz 802) två ”lokala” spänningsnivåer; dels en 110 volt likspänningskrets (för laddning
av batterierna, försörjning av bromsar, styrelektronik etc) och dels en 2 x 230 volt transformator för värme
(31 kW), ventilation (6 kVA) och kylanläggning i klimatanläggningen (26 kVA).

Den västeuropeiska lösningen, där en vagn i internationell trafik skall klara inte mindre än fyra spännings-
/frekvensnivåer, varav växelströmvarianterna utfördes med enfaslösning, är en lösning som både är dyr och
utrymmeskrävande (inom flyget rekommenderas trefas redan vid effekter kring 500 watt). Man slipper att
använda dyra och utrymmeskrävande växelriktare, förutom för applikationer där varierande motorvarvtal
krävs (t ex för klimatanläggningar). Så har till exempel den amerikanska Amfleet- vagnen försörjning med
standardspänningen trefas 480 V 60 Hz och standardtransformatorer som reducerar spänningen till enfas
120 V 60 Hz.
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Nedan visas utvecklingen av batterikapaciteten hos några personvagnar under perioden 1938…1985 i USA,
Västtyskland och Östtyskland :

Vagnbeteckning 4460…4461 Apmz 121 Amfleet I Eurofima Bpmz Amhe
Leveransstart 1938 1962 1975 1977 1978 1985
Operatör Amtrak DB Amtrak (flera) DB DR
Leveranssäkerhet el låg hög hög hög hög låg/medel
Central ångledning ja ja nej nej nej nej
Central elledning nej ja ja ja ja ja
Klimatanläggning ja ja ja ja ja ja
Max effekt generator 10 kW 25 kVA (saknas) (saknas) (saknas) 40 kW
Nom batterispänning 32 V 110 V 64 V 24 V 24 V 110 V
Max batterikapacitet 48 kWh 22 kWh 5 kWh 9 kWh 9 kWh 41 kWh

Tabell 25. Översikt elsystem ombord på personvagnar

Som framgår av tabellen ovan skiljer sig batterikapaciteten avsevärt; från 1938 års fjärrtågsvagn till
Amfleet- vagnarna från 1970-talet, en reduktion med hela 90%. Å andra sidan saknades extern elmatning till
1938 års vagn, så vid stillastående fick batteripaketet sörja för vagnens klimatanläggning (värme matades
dock externt via en 64 mm ångvärmeledning). 1985 års Amhe- vagn var främst avsedd för export till
utvecklingsländer, där visserligen extern elmatning fanns men där avbrott förekom.

En västtysk rapport under mitten av 1980-talet visade att elutrustningen i en fjärrtågsvagn motsvarade
uppemot en tredjedel av vagnens totalkostnad. DB:s tekniker resonerade om att helt enkelt slopa den dyra
klimatanläggningen, men DB:s marknadsavdelning menade att detta inte motsvarade marknadens krav.
I dagsläget är det i Västeuropa förhållandevis ovanligt att man köper in vagnar utan klimatanläggning (d v s
förmågan att både kyla och värma luften).

Besvärliga vintrar för svenska tåg

Vintertid är en period då tågen i Sverige ofta är försenade. Sambanden mellan bistert klimat och
driftstörningar brukar dock beskrivas på högst olika sätt i svensk massmedia. Å andra sidan följer de tyska
tågen tidtabellen ganska väl, även då det snöar och är kallt. Även i Schweiz snöar det men där går tågen
också i tid.

Redan under slutet av 1970-talet blev det s k ”pendeltågseländet” i Stockholmsområdet ett återkommande
inslag i nyhetsrapporteringen. De svenskkonstruerade motorvagnarna i SL:s lokaltrafik var vid den tiden av
typen X1. Några vanliga fel hos dessa var följande:

symptom orsak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dörrarna gick inte att manövrera * fukt i tryckluften isade igen tryckluftsystemet
* överslag i drivmotorerna * dålig fuktisolering

* kylningsluft sögs in i plattformshöjd, smälte snön och
  smältvattnet sprutade in i elutrustningen

* avslitna el- och tryckluftledningar * underhållspersonalen i vagnhallarna gick under hård
  tidspress loss på isen i underredet med hackor och yxor,
  varvid ledningar och övrig utrustning av misstag slets av/
  slogs sönder

* styrelektroniken slutade att fungera * bland annat p g a kondensproblem och kontaktproblem
* iskalla passagerarutrymmen * underdimensionerat värmesystem

Dessutom visade sig X1- vagnarna innehålla asbest och fick saneras vid en högriskanläggning i ett isolerat
område norr om Stockholm.

Ytterligare vinterproblem i främst de svenskkonstruerade personvagnarna var hjulplattor (blockbromsarna
frös fast och släppte senare i hög fart, varvid rälsen slogs av), frusna WC-system (p g a underdimensionerad
värmeisolering) och igenisad fjädring (bland annat p g a avloppsutlopp som mynnade ut ovanför boggins
fjädrar), som senare frös ihop delar av boggin till ett kompakt isblock.
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Situationen under början av 1980-talet var akut och en stor, underjordisk avisningshall byggdes för
lokaltågen i en av Stockholms söderförorter. I denna avisningsanläggning användes varmluft, som skulle
tina bort isen och snön samt torka ur fukten. Det visade sig emellertid att anläggningens
utblåsningsmunstycken under konstruktionsarbetet hade hamnat på fel ställen; varmluften nådde aldrig in i
elutrustningen. Vidare visade sig en iskall motorvagn, inte helt oväntat, orsaka en kraftig kondensutfällning
då varm, fuktig luft blåstes mot kall metall. När sedan tåget åter rullade ut i kylan så frös kondensen till is;
bland annat elutrustningen kapslades in i ett islager och gummilisterna i dörrarna frös fast varvid dörrarna
inte att öppna. Även automatkopplen fick problem.

Ovanstående problem hade kunnat förebyggas redan på konstruktionsstadiet. Av organisatoriska skäl och
på grund av kompetensbrist gjordes dock aldrig detta; B7-vagnen beställdes t ex så sent som 1977 med
blockbromsar i en 1950-talsboggi och med ett underrede som saknade inklädnad, trots att man i USA redan
under 1938 började att använda fjärrtågsvagnar med skivbromsar, och sedan 1940- talet beställt vagnar
med inklädda underreden. Under slutet av 1970- talet beställdes det svenska motorvagnståget X10, som
inte heller hade inklätt underrede. Bristen på inklädnad gjorde att enorma mängder is och snö byggdes upp i
underredet (inklusive boggier och känsliga ledningar), och packade ihop boggiernas fjädring så att
påfrestningarna på banan ökade (stum gång). Långt in på 1990-talet levererades till SJ personvagnar utan
inklätt underrede.

Bristen på kompetens inom den svenska järnvägssektorn är numera påfallande, mest på grund av den
svenska tågtillverkningens kollaps 2005. Kostnadsmedvetande, marknadstänkande, systemförståelse och
projektledningsförmåga numera är de främsta kompetensbristerna. Speciellt har kompetensbristen inom
området klimattålighet (ett centralt område inom bil- och flygindustrin) genom decennierna blivit allt mer
påtaglig. Konstruktionsfelen hos de svenskkonstruerade tågen blev med tiden allt mer flagranta. Kalmar-
tidningen Barometern skrev under oktober 2007 att [de svenskkonstruerade] tågen ”…varit förföljda av
tekniska problem…”. Å andra sidan fanns ett starkt tryck från främst fackföreningar, massmedia och politiker
att tågen av sysselsättningspolitiska skäl även i fortsättningen skulle utvecklas och tillverkas i Sverige (fast
de rösterna har vi aldrig hört i några försök att stoppa importen av bilar, förmodligen därför att idén som
sådan liknar planekonomi).

Under mitten av 1990-talet ägde ett trendbrott rum i Sverige då för första gången i modern tid ett elektriskt
snabbtåg (X3, Arlanda Express) beställdes av en svensk operatör från utlandet, från tillverkaren Alstom,
samma företag som även tillverkar bland annat TGV- tågen. Senare följde en stororder till Alstom från SL på
ett antal pendeltåg av typen X60. Succén var given och vidareutvecklade varianter har även beställts för
regionaltrafik i bland annat Skåne, Norrland och Östergötland. Samtidigt visade sig X2000 var omöjligt att
exportera. Den svenska persontågstillverkningen, som var extremt beroende av beställningar från SL och
SJ, tvingades slå till slut att slå igen.

Den stora vinnaren på denna avreglering var resenärerna, som fick börja att åka med driftsäkra,
miljövänliga, moderna pendeltåg (X60) med både luftkonditionering, tygklädda säten, handikappvänliga
insteg och mjukare gång. Skakiga och nyckfulla färder på hårda, galonklädda säten i sommarkvava tåg är
ett minne blott, åtminstone i Stockholm.

Kollisionssäkerhet

Under 1960-talet började biltillverkare i främst Västtyskland (Mercedes- Benz), USA och Sverige (Volvo) allt
mer att intressera sig för att konstruera bilar som skulle skydda passagerarna vid en eventuell kollision. På
ett relativt tidigt stadium insåg bilindustrin att det gällde att bromsa upp människokroppen på ett så mjukt
sätt som möjligt vid en eventuell kollision. Länge ansåg man dock främst i USA att säkerhetsbälte var
omöjligt att få passagerarna att använda och man lade därför istället ner mycket arbete på att utforma
inredningen på ett sådant sätt att kontaktytor som kroppen riskerade att slå i vid en olycka var förhållandevis
mjuka och utan kanter. Krockkuddar blev en av lösningarna, istället för säkerhetsbälten. Fordonet i övrigt
utformades på ett sätt så att deformationsenergin mjukt togs om hand av konstruktionen och massiva delar
(motor, växellåda etc) styrdes in under kupéutrymmet. Och svenska personbilar måste krocktestas innan de
får säljas i Sverige. När krocktestades svenska personvagnar?
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Inom järnvägssidan har, till skillnad mot bilindustrin, konstruktionsarbetet till stor del gått ut på att utforma
vagnkorgarna så styva som möjligt, en filosofi som dock för länge sedan blev ifrågasatt; antagandet
rimmade ju illa med bilindustrins erfarenheter. De internationella UIC- kraven har dock under minst ett halvt
sekel varit att vagnkorgen vid statisk provtryckning måste klara motsvarande 200 ton i bufferthöjd. En
väckarklocka blev en mindre olycka i Norge, då ett lokaltåg som var tillverkat i lättmetall, fullständigt
kollapsade vid en kollision i relativt låg hastighet. Den spröda vagnkorgen var i första hand tillverkad för att
ta upp stora statiska krafter, men man hade inte tänkt lika mycket på vad som händer vid stor rörelseenergi.
En annan risk med dagens vagnar är att passagerarna skadas av vagnens vassa inredning (metallkanter på
säten, splitter från stora glasväggar, speglar etc). Dessutom, speciellt vid panoramafönster (t ex det svenska
motorvagnståget X40), är risken stor att passagerarna faller ut genom de krossade fönstrena och hamnar
under vagnen, om den välter.

Inom såväl Tyskland som Frankrike och USA pågår sedan länge utvecklingsarbete med att utforma
tågkarosser på ett sätt som gör att inbromsningen blir mjukare vid en eventuell kollision. Även den brittiska
järnvägsindustrin arbetade mycket vid utvecklingen av Mk III- vagnen med att göra den säkrare. Vidare har
det visat sig att det är viktigt att kopplen håller ihop vid en eventuell urspårning, eftersom vagnar som börjar
klättra ovanpå varandra lätt orsakar en ”teleskopeffekt”, då de skjuts in i varandra. Bäst hänger givetvis tåg
samman där vagnarna delar boggier (t ex X60 eller TGV), men då begränsas flexibiliteten.

Ett växande problem är att allt fler fjärrtåg förses med manövervagnar eller utförs av motorvagnstyp. Den
tidigare deformationszonen i form av ett lok (där lokföraren i åtminstone i de modernare tyska lokomotiven
snabbt kunde förflytta sig bakåt vid en eventuell nödsituation) minskar. Britterna löste problemet i sina 1980-
talståg (IC 225) genom att manövervagnen endast är avsedd för gods.

En ur säkerhetssynpunkt mindre lyckad konstruktionslösning, som tycks bli allt vanligare i svenska
persontåg, är massiva, fast monterade bordsskivor i brösthöjd (t ex motorvagnståget X40 eller vagnen B4
hos SJ). Vid frontalkollisionsprov i USA visade sig dessa styva bordsskivor orsakar mycket svåra invärtes
skador, då bordskanten vid kollision pressas in i kroppen med stor kraft (värt att notera är att personalen
ombord på flygplan alltid ser till att samtliga bord är uppfällda vid start och landning).

Ytterligare ett problem är att bristen på bagagehyllor vid vestibulerna gör att resenärerna tvingas släpa in
bagaget in i själva passagerarutrymmet. En del av bagaget staplas på bagagehyllorna ovanför resenärernas
huvuden, vilket gör att det riskerar att falla ner på passagerarna vid en kollision. T o m en liten persondator
(”lap-top”) som med en fallhöjd på endast en meter faller rakt ner på ett barn, kan orsaka svåra skallskador.

Inom passagerarflyget har man sedan decennier använt bagagehyllor med låsbara luckor, numera även
standard i nya fjärrtågsvagnar i Japan och USA. Dessa luckor i flygplan är under färd, samt inte minst vid
start och landning, låsta. Personalen kontrollerar dessutom inför start och landning att luckorna verkligen är
låsta, att inget blockerar mittgångarna samt att eventuellt bagage ligger inskjutet under sätena. På så vis
riskerar passagerarna inte att få bagage på sig och en eventuell utrymning fördröjs inte av att någon
snubblar på det. Vidare är flygplanssätenas kanter och hörn alltid mjuka och hårda metalldelar finns i princip
endast vid armstöden och vid fötterna. Baksidan på nackstödet är oftast extra mjukt, då nästa passagerares
huvud riskerar att slå i vid kraftiga inbromsningar (varvid hela ryggstödet viker sig, vilket minskar
påfrestningen). Vid militära trupptransportflygplan förekommer det t o m att man placerat ryggen mot
färdriktningen, vilket naturligtvis är det i särklass mjukaste sättet att bromsa upp en människokropp. Även
väggarna och bagagehyllorna är förhållandevis elastiska i flygplan, vilket minskar skadorna om man skulle
slå i väggen vid en nödlandning.

De amerikanska fjärrtågsoperatörerna (t ex Amtrak) har sedan länge, liksom inom flyget, lagt ut små
informationsblad vid sätena som visar vad man bör tänka på vid t ex en nödutrymning av tåget.

Skillnaden svenska och amerikanska personvagnar

De amerikanska fjärrtågsvagnarna har ända sedan järnvägens barndom haft en mycket hög komfort. Det
finns en parallell med amerikanska bilar, som också är mycket komfortabla då de har bekväma säten, stora
innerutrymmen och klimatanläggning, precis som fjärrtågsvagnarna. Trots den större bredden så väger de
amerikanska fjärrtågsvagnarna inte så mycket mer än de västeuropeiska. Vi får inte heller glömma att
kritiken mot såväl de tyska som svenska 2 klass vagnarnas bristande komfort har varit hård. Framför allt
svenska resenärer har drabbats allt hårdare av ”komprimerade” inredningsmiljöer i vagnarna, där till och
med WC- utrymmena börjar bli svåranvända.
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Planlösningen i de amerikanska vagnarna fram till 1960- talet hade ofta bara en entrédörr per sida, vilket
frigjorde yta för fler säten (jämför dock den svenska 1970-talsdiskussionen om att utrusta B7- vagnen med
endast en dörr per sida, dock med 88 säten per vagn…). De under 1960- talet tillverkade Metroliner-
motorvagnarna hade dock åter en entrédörr i vardera ändan, liksom Amfleet I- vagnarna under 1970-talet.
Men hos Amfleet II- vagnarna, som levererades under början av 1980-talet, hade antalet entrédörrar per
sida åter reducerats till endast en.

Ytterligare en skillnad mellan amerikanska vagnar och UIC-vagnar är att de förra ofta har mycket låga
fönster, endast kring 65 cm (95 cm hos t ex en Bpmz- vagn). Den lägre höjden är dock inte på något sätt
besvärande då man sitter ned och dessutom minskar då energiförbrukningen (glas läcker stora mängder
energi). Vidare är bagagehyllorna ovan sätena hos 1970-talsvagnarna ofta sektionerade, som hindrar att
bagaget åker iväg om t ex vagnen skulle tvärbromsa (kollision). Hos den senaste generationen
fjärrtågsvagnar hos Amtrak (Acela) har dock bagagehyllorna kompletterats med luckor, precis som hos
flyget, vilket låser in bagaget.

Stolavståndet var ofta långt över 100 cm, vid 2 + 2 säten i bredd. En intressant detalj var att WC, som var
uppdelat mellan män och kvinnor, ofta hade ett rejält tvättrum med flera handfat och ibland till och med
fåtöljer. En intressant detalj för att snabba på ombordstigningen är de små skyltar som syns från utsidan och
som anger om entrédörren är en ingång eller en utgång (d v s gångtrafiken är ”enkelriktad” inne i vagnarna).
Detta förutsätter givetvis att det finns entrédörrar i varje vagnända.

Som tidigare nämndes är de amerikanska fjärrtågsvagnarna utrustade med klimatanläggning, det vill säga
luften kan både kylas och värmas. Då USA har många delstater som under sommaren kan nå mycket höga
lufttemperaturer (t ex Florida), är klimatanläggning helt enkelt en nödvändighet. Att klimatanläggning är
mycket viktigt framgick vid 1975 års presentation av nästa generation fjärrtågsvagnar (Amfleet I) då en av
huvudpunkterna var att klimatanläggningen var fördelad på två separata klimatanläggningsenheter, och
skulle den ena enheten gå sönder så kunde ”…the other…handle 60% of requirements”!

Sammanfattning

I framtiden kommer biljettpriserna att sjunka, vilket kommer att sätta operatörerna under kostnadspress.
Konkurrensen kommer att kräva en omorientering så att operatörerna börjar att köpa in billigare tågsätt med
högre komfort i form av massproducerade, standardiserade personvagnar. Från att tidigare ha haft
nationella standarder och praxis går nu utvecklingen mot globalisering och lönsamhetstänkande.

Det finns en potential bland personvagnar vad gäller topphastighet. Flera av vagntillverkarna i Tyskland och
Österrike har sedan 1980-talet angett att deras vagnar ur gångmässig synpunkt klarar 250 km/tim. Redan
1975 påbörjades leveranserna av salongsvagnar (version Apmz 122.2, se bild nedan), som var
konstruerade för 250 km/tim och 103- lokomotivet var också konstruerat för 250 km/tim. Det fanns med
andra ord i Västtyskland redan under mitten av 1970-talet persontåg för 250 km/tim, nästan som 1:a
generationen TGV- tåg (260 km/tim).
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Fig 7. En tysk, 1 klass fjärrtågsvagn av typen Apmz 122 (senare ombyggd och ändrad till beteckningen Apmz 127.1). Totalt
levererades 35 stycken exemplar, varav ett mindre antal utrustades med en ny typ av boggier, som tillät 250 km/tim. Notera
den släta ytterytan, det inklädda underredet samt det minimala avståndet mellan vagnarna; allt för att förbättra
aerodynamiken. Vagnen har ej originalmålning.
Foto: Bernd Kittendorf, Wuppertal Centralstation (några mil öster om Düsseldorf), Tyskland, 16 februari 2011

Ytterligare en trend är att man tillåter högre kurvhastigheter, med acceptabel komfort. Brittiska och norska
försök under 1970-talet visade att man utan större problem kan höja kurvhastigheterna rejält (cirka 15%) om
lämpliga fordon (läs utrustade med spårvänliga boggier) väljes.

Tyskland är den nation i Västeuropa som har varit mest konsekvent i sin utbyggnad av sitt fjärrtågsystem
med konventionella lok och vagnar för 200 km/tim, men det finns även brister hos deras tåg. Sittkomforten
skiljer sig till exempel avsevärt mellan de amerikanska och tyska andra klass vagnarna. Stolavståndet i
t ex en 2 klass Bpmz- vagn är endast 94 cm medan en amerikansk fjärrtågsvagn av typen Amfleet II har ett
avstånd på hela 125 cm. Kombinerat med betydligt bredare amerikanska vagnkorgar (320 cm istället för
UIC:s 282 cm) medger det omkring en decimeter bredare säten (2 + 2), med andra ord en rejäl
komforthöjning. Det är därför både sannolikt och önskvärt att även de västeuropeiska vagnarna på sikt
kommer att närma sig den amerikanska standarden vad gäller komfort.

Ytterligare en skillnad mellan konventionella och sammanhållna loktåg är att de senare vanligen är utrustade
med såväl centralkoppel (d v s inga buffertar eller skruvkoppel) som trefas tågvärmespänning. Dessa
lösningar spar pengar främst i konventionella tåg då växlingspersonalen kan reduceras och då trefassystem
använder standardiserade typvärden (400 V 50 Hz respektive 480 V 60 Hz), kan masstillverkad elutrustning
användas. På sikt lär även konventionella personvagnar i Västeuropa utrustas med automatkoppel och
trefasanslutningar, precis som i USA.
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Det är av stor betydelse att nästa generation svenska fjärrtågsvagnar får ökad tillförlitlighet. Redan 1938
började operatörerna i USA att använda konventionella sittvagnar med skivbromsar, som tål vinterklimat
betydligt bättre (mindre risk för fastfrusna hjul med hjulplatta), men som infördes i Sverige först nästan ett
halvsekel (!) senare (sittvagn B4). Dessutom har de tysk-amerikanska diesellokomotiven i våra grannländer
Norge och Danmark använts sedan slutet av 1970-talet och de tål både kyla och snö. Loktillverkaren GM,
som har leverat kritiska delar till dessa lokomotiv, har sedan 1920- talet levererat robusta och tillförlitliga
lokomotiv, som med framgång används i allt från öknar till arktiska områden. Likaså har de tyskkonstruerade
lokaltågen av typen X60 i Stockholmsregionen (SL) visat sig klara kyla och snö förhållandevis bra, inte helt
oväntat då tysk spårfordonsindustri redan under 1980-talet levererade personvagnar till Sovjetunionen, som
skulle verka i temperaturer neråt –60°C… Och längs Malmbanan rullar sedan flera år tysktillverkade
Henschel- lokomotiv med spårvänliga boggier.

Flottan av gamla sextiotalsvagnar i Norge, Sverige och Tyskland (TEE) håller på att rangerats ut och
kommer snart att användas endast i veterantåg (charter). Sextiotalsvagnarna har dock en betydligt högre
sittkomfort än dagens snabbtåg (svenska X40 och X2000, tyska ICE-3, franska TGV, norska typ 73 etc).
Kompletterade med klimatanläggning och modifierade boggier för 250 km/tim så slår sextiotalsvagnarna det
mesta vad gäller dagens västeuropeiska snabbtågs komfortnivåer.

Den svenska, framtida regional- och fjärrtrafiken behöver en generellt ”mjukare” karaktär med
marknadsanpassade stationer och vagnar. Biljettpriser, informationssystem, tidtabeller, biljettbokning etc
måste bli mer marknadsanpassade. Nya krav på komfortabla och handikappanpassade fjärrtågsvagnar
kommer att ställas av myndigheterna och, inte minst, kontinuerligt följas upp. Dagens teknikfokusering
måste ersättas av ett marknadsfokuserat tänkande. Tågen måste t ex bli drastiskt mycket billigare, vilket
bara kan uppnås vid stora, samordnade beställningar av färdigutvecklad teknologi. Och den bilden gäller
även för Norge och Danmark, varför samordning av beställningar är intressant.

En viktig del i detta nya, marknadsanpassade koncept är en ny generation vagnar med generösa
innerutrymmen, bekväma ingångar och säten, låg ljudnivå, lugn gång och en mer attraktiv inredning vad
gäller färger, material, ljus etc. Till stor del kan inspirationen hämtas från USA med dess fjärrtågsvagnar av
typen Amfleet och AAR- standardvagnar. Enhetsklass bör införas, med omkring 55…60 säten per vagn.
Järnvägen skulle då få lättare att konkurrera med bilen!

/Tomas Larsson

Ytterligare information på
www.tomas.lwp.se
tomas.u.larsson@telia.com
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Översikt fjärrtågsvagnar USA och Saudi Arabien, leveransstart perioden 1938…(1975)

Allmänt

Beteckning (ind. nr) 4460…4461 5630…5685 Amfleet I 9001…9004 ---
Operatör Amtrak Amtrak (PC) Amtrak SGRRO SGRRO
Tillverkare Budd Budd Budd Schindler Waggon Union
Första leverans 1938 1946 1975 1970-talet 1970- talet
Tomvikt 42,0 t 53,6 t 46,7 t 41,4 t 48,6 t
Tillverkningsland USA USA USA Schweiz Västtyskland
Standard --- AAR AAR AAR AAR
Största tillåtna hasti (uppg sakn) (uppg sakn) 193/201 km/tim 150 km/tim 160 km/tim

Korg

Längd över stötytor 24.359 mm 25.908 mm 26.010 mm (85’ 4”) 25.700 mm 25.660 mm
Korglängd 23.495 mm 25.095 mm 25.146 mm 25.040 mm 25.000 mm
Boggiavstånd 16.612 mm 18.136 mm 18.136 mm 18.100 mm 18.100 mm
Korghöjd 4.115 mm (uppg sakn) 3.861 mm 4.100 mm 4.115 mm
Korgbredd 3.073 mm 3.048 mm 3.200 mm (10’ 6”) 3.046 mm 3.048 mm
Korgmaterial rostfritt stål rostfritt stål rostfritt stål rostfritt stål rostfritt stål
Typ av koppel automatkoppel automatkoppel automatkoppel automatkoppel automatkoppel
Utvändig yta vägg korrugerad korrugerad korrugerad korrugerad korrugerad
Utvändig färg metallblank metallblank metallblank metallblank metallblank
Typ av entrédörr svängdörr svängdörr skjutdörr svängdörr svängdörr
Inklätt underrede nej nej nej ja ja

Boggier

Boggibeteckning (uppg sakn) (uppg sakn) Pioneer III AAR 76 MD-52
Spårvidd 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm
Axelavstånd 2.591 mm 2.743 mm 2.591 mm 2.500 mm 2.500 mm
Hjuldiameter- nytt 914 mm (36’) 914 mm (36’) 914 mm (36’) 914 mm (36’) xxxxx
Primärfjädring (uppg sakn) (uppg sakn) spiralfjäder spiralfjäder spiralfjäder
Sekundärfjädring (uppg sakn) (uppg sakn) luftfjäder spiralfjäder spiralfjäder
Broms skivbroms blockbroms skivbroms skivbroms skivbroms

Energisystem

Samlingsskena [1] nej nej ja ja ja
Spänning dito (saknas) (saknas) 480 V 60 Hz 440 V 440 V
Antal faser dito (saknas) (saknas) 3 3 3
Generator ja ja nej nej nej
Batterispänning 32 V 64 V 64 V (uppg sakn) (uppg sakn)
Ångvärmeledning ja ja nej nej nej
Klimatanläggning ja ja ja ja ja

Inredning

Klass 2 2 2 1 1
Typ av inredning salong salong salong salong salong
Antal säten 44 pl 46 pl 60 60 60
Stolar i bredd 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Stolavstånd 127 cm 109 cm 117 cm 119 cm (116 cm)
Antal ingångar sida 1 1 2 2 1

[1] = f d elektrisk tågvärmeledning
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Översikt snabbtågsvagnar USA, Tyskland, Österrike, Storbritannien och Schweiz

Allmänt

Beteckning Bvmz 237 Mk III (TS) Amfleet II EW IV Bmpz/1
Operatör DB BR Amtrak SBB ÖBB
Tillverkare LHB Brel Budd (konsortium) SGP
Första leverans 1972 1976 1981 1983 (1) 2008
Tomvikt 38,7 t 33,6 t 47,0 t 40…43 t 47,0 t
Tillverkningsland Västtyskland England USA Schweiz Österrike
Standard UIC (nationell) AAR UIC UIC
Största tillåtna hasti 200 km/tim 201 km/tim 201 km/tim 200 km/tim 230 km/tim

Korg

Längd över stötytor 26.400 mm 23.000 mm 26.010 mm 26.400 mm 26.400 mm
Korglängd 26.100 mm 22.570 mm 25.146 mm 26.100 mm 26.100 mm
Boggiavstånd 19.000 mm 16.000 mm 16.281 mm 18.600 mm 19.000 mm
Korghöjd 4.050 mm 3.810 mm 3.860 mm 4.050 mm 4.050 mm
Korgbredd 2.825 mm 2.740 mm 3.200 mm 2.825 mm 2.825 mm
Korgmaterial rostfri plåt stålplåt rostfri plåt stålplåt stålplåt
Typ av koppel skruvkoppel kortkoppel centralkoppel skruvkoppel skruvkoppel

(3) kortkoppel
Utvändig yta vägg korrugerad slät korrugerad slät slät
Utvändig färg metallblank ljusgrå blank ljusgrå rött

(blått band) blå mörkgrön grått
Typ av entrédörr skjutdörr svängdörr skjutdörr skjutdörr skjutdörr
Inklätt underrede ja ja nej ja ja

Boggier

Boggibeteckning MD 36 BT 10 Pioneer III L-GSG 2 SF 400
Spårvidd 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm
Axelavstånd 2.500 mm 2.600 mm 2.591 mm 2.500 mm 2.500 mm
Hjuldiameter- nytt 950 mm 914 mm (=36´) 914 mm (=36´) 920 mm 920 mm
Primärfjädring spiralfjäder spiralfjäder spiralfjäder spiralfjäder spiralfjäder
Sekundärfjädring spiralfjäder luftfjäder luftfjäder luftfjäder luftfjäder
Broms skivbroms skivbroms skivbroms skivbroms skivbroms

mg-broms mg-broms mg-broms

Energisystem

Samlingsskena ja ja ja ja ja
Spänning dito 1.000 V 17 Hz 415 V 50 Hz 480 V 60 Hz 1.000 V 17 Hz 1.000 V 17 Hz

1.500 V 50 Hz 1.500 V 50 Hz
1.500 V DC 1.500 V DC
3.000 V DC 3.000 V DC

Antal faser dito 1-fas 3-fas 3-fas 1-fas 1-fas
Generator nej nej nej nej nej
Batterispänning 24 V 110 V 64 V 36 V 24 V
Ångvärmeförsörjn. nej nej nej nej nej
Klimatanläggning ja ja ja ja ja

Inredning

Klass 2 2 2 2 2
Typ av inredning kupé salong salong salong salong
Antal säten 66 pl 72 pl 59 pl 88 pl 80 pl
Stolar i bredd 3 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Stolavstånd 94 cm 90 cm 125 cm 93 cm (92 cm)
Antal ingångar pr sid 2 2 1 2 2
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Översikt fjärrtågsvagnar Norge och Sverige

Allmänt

Beteckning B3 B7 B1 B5
Operatör NSB NSB SJ SJ
Tillverkare Strömmens Strömmens KVAB Kockums
Första leverans 1962 1982 1960 1960
Tomvikt 36,5 t 37,0 t 40,0…43,0 t 42,0…43,0 t
Tillverkningsland Norge Norge Sverige Sverige
Standard (nationell) (nationell) (nationell) (nationell)
Största tillåtna hasti 120 km/tim 150 km/tim 130 km/tim 130 km/tim

Korg

Längd över stötytor 23.500 mm 26.100 mm 24.100 mm 24.100 mm
Korglängd (uppg sakn) 25.600 mm 23.340 mm 23.340 mm
Boggiavstånd 16.000 mm 18.200 mm 16.600 mm 16.600 mm
Korghöjd 4.050 mm 3.830 mm 4.070 mm 4.070 mm
Korgbredd 3.100 mm 3.120 mm 3.140 mm 3.140 mm
Korgmaterial stål lättmetall stål stål
Typ av koppel skruvkoppel skruvkoppel skruvkoppel skruvkoppel
Utvändig yta vägg sickad plåt slät korrugerad korrugerad
Utvändig färg brunröd rödbrun brun brun
Typ av entrédörr svängdörr skjutdörr svängdörr svängdörr
Inklätt underrede nej nej nej nej

Boggier

Boggibeteckning 8680 (MD) (Wegmann) MD 12 MD 12
Spårvidd 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm
Axelavstånd 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
Hjuldiameter- nytt 950 mm 920 mm 980 mm 980 mm
Primärfjädring spiralfjäder gummiblock spiralfjäder spiralfjäder
Sekundärfjädring spiralfjäder luftfjäder spiralfjäder spiralfjäder
Broms blockbroms skivbroms blockbroms blockbroms

blockbroms

Energisystem

Extern elförsörjning ja ja ja ja
Spänning dito 1.000 V 17 Hz 1.000 V 17 Hz 1.000 V 17 Hz 1.000 V 17 Hz
Antal faser dito 1-fas 1-fas 1-fas 1-fas
Generator nej nej nej nej
Batterispänning 36 V 36 V 24 V 24 V
Ångvärmeförsörjn nej nej nej nej
Klimatanläggning nej nej nej nej

Inredning

Klass 2 2 2 2
Typ av inredning salong salong salong salong & kupé
Antal säten 64 pl 72 pl 64 pl 68 pl
Stolar i bredd 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Stolavstånd 109 cm 100 cm 104 cm 104 cm
Antal ingångar pr sid 2 2 2 2
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Översikt fjärrtågsvagnar Sverige, tillverkade av Statsföretag (lev start 1979…1989)

Allmänt

Beteckning B7 B4 BC4 B2 UB2
Operatör SJ SJ SJ SJ SJ
Tillverkare Statsföretag Statsföretag Statsföretag Statsföretag Statsföretag

Asea Asea Asea
Första leverans 1979 1984 1985 1988 1989
Tomvikt 44 t 45 t 48 t 48 t 47,0 t
Tillverkningsland Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige
Standard (nationell) (nationell) (nationell) (nationell) (nationell)
Största tillåtna hasti 130 km/tim 160 km/tim 160 km/tim 160 km/tim 200 km/tim

Korg

Längd över stötytor 26.400 mm 26.400 mm 26.400 mm 26.400 mm 24.950 mm
Korglängd 25.900 mm 25.900 mm 25.900 mm 25.900 mm 24.400 mm
Boggiavstånd 18.500 mm 18.500 mm 18.500 mm 18.500 mm 17.700 mm
Korghöjd 4.400 mm 4.400 mm 4.400 mm 4.400 mm 3.814 mm
Korgbredd 3.080 mm 3.080 mm 3.080 mm 3.080 mm 3.050 mm
Korgmaterial stål stål stål stål rostfritt stål
Typ av koppel skruvkoppel skruvkoppel skruvkoppel skruvkoppel kortkoppel
Utvändig yta vägg korrugerad korrugerad korrugerad korrugerad korrugerad
Utvändig färg brunröd brunröd brunröd brunröd blank plåt
Typ av entrédörr skjutdörr skjutdörr skjutdörr skjutdörr skjutdörr
Inklätt underrede nej nej nej nej ja

Boggier

Boggibeteckning MD 16 MD 83 S M 84 S-1 M 84 S-1 (Asea)
Spårvidd 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm 1.435 mm
Axelavstånd 2.500 mm 2.500 mm 2.600 mm 2.600 mm 2.900 mm
Hjuldiameter- nytt 950 mm 980 mm 980 mm 980 mm 880 mm
Primärfjädring spiralfjäder spiralfjäder gummiblock gummiblock gummiblock
Sekundärfjädring spiralfjäder spiralfjäder spiralfjäder spiralfjäder luftfjäder
Broms blockbroms skivbroms skivbroms skivbroms skivbroms

mg-broms
Energisystem

Samlingsskena ja ja ja ja ja
Spänning dito 1.000 V 17 Hz 1.000 V 17 Hz 1.000 V 17 Hz 1.000 V 17 Hz 400 V 50 Hz

1.0 00V 17 Hz
Antal faser dito 1-fas 1-fas 1-fas 1-fas 1-fas

3-fas
Generator nej nej nej nej nej
Batterispänning 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
Ångvärmeförsörjn nej nej nej nej nej
Klimatanläggning nej nej nej nej ja

Inredning

Klass 2 2 2 2 2
Typ av inredning salong salong kupéer salong & kupé salong
Antal säten 80 pl 46 pl 54 pl 69 pl 76 pl
Stolar i bredd 2 + 2 2 + 2 3 4 2 + 2

3 + 1
Stolavstånd 93 cm 109 cm xxx cm 93…106 cm 90 cm
Antal ingångar pr sid 2 2 1 2 2
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Kronologi konventionella personvagnar f o m 1920
1920-talet

1921 Tyska riksjärnvägen (DR) beställer en ny generation sittvagnar (D-Zugwaqen) med beteckningen C4ü
1923 Företaget Budd tillverkar en personvagn som har mer ”rundade” former, enligt intryck från bilindustrin
1928 En ny generation tyska komfortvagnar (Rheingold) sätts i trafik på sträckan Holland- Schweiz

1930-talet

1930 Klimatanläggning (”Air conditioning”) införs i USA i personvagnar
(Stora depressionen i USA)

1935 Ett ångloksdrivet snabbtåg levereras till DR
1938 En ny vagn lanseras för den tyske kanslern, med beteckningen WGüs 821.0

Fjärrtågsvagnar med klimatanläggning och skivbroms levereras i USA av tillverkaren Budd
1939 En ny serie aerodynamiska personvagnar lanseras av DR

(andra världskriget startar)

1940-talet

1941 Ny vagn- standard införs av AAR (USA)
1945 (fred i Europa)
1947 56 stycken 2 klass sittvagnar med klimatanläggning och längden 85 fot levereras till operatören PRR
1948 Brittiska statsjärnvägen (BR) bildas genom en fussion
1949 Operatören DB bildas i Västtyskland

1950-talet

1950 PRR beställer 60 stycken fjärrtågsvagnar från Budd för Congressional- och Senator-tågen längs Nordost-korridoren
Leveransstart 26,40 meter långa vagnar av typen Byl(b) 421 till DB

1951 Vagntillverkaren Wegmann levererar ett mindre antal dubbeldäckare till DR (DB)
Leveransstart enhetsvagn Mk I till BR

1952 Leverans 60 stycken fjärrtågsvagnar till operatören PRR (USA)
1956 Leveransstart 2 klass sittvagn EW I till SBB, totalt 1.243 vagnar levereras till SBB

Leveransstart personvagn DB beteckningen Bm 232, totalt 1.225 vagnar levereras
1957 OSShD bildas

Loktåget VT 11 börjar rulla i Västtyskland

1960-talet

1960 Sittvagnen B1 och B5 börjar att levereras till SJ
1961 Två regionaltågsvagnar (beteckning Bnb 721 och Bnb 722) av korrugerad, rostfri plåt levereras till DB

(muren mellan Väst- och Östtyskland byggs)
1962,maj Sth höjs till 160 km/tim för Rheingold
1962 Sittvagnen B3 börjar att levereras till norska statsjärnvägen (NSB)

Fjärrtågsvagnarna Apmz 121 och Avmz 111 (sth 200 km/tim, klimatanläggning) börjar att levereras
1963 Leveransstart sittvagn Bm 234, totalt 1.848 vagnar levereras
1964 En ny generation enhetsvagnar (Mk II) till BR börjar att levereras, totalt 1.876 vagnar levereras
1965 Leveransstart EW II 2 klass version till operatören SBB
1965, jun IVA- utställning i München, demonstrationståg med sth 200 km/tim på sträckan München- Augsburg
1967 Trafikstart fjärrtåg 200 km/tim sträckan Paris- Toulouse, trafiken går delvis på skarvspår
1967, maj EBO i Västtyskland tillåter sth 160 km/tim
1968, maj Tågen Blauer Enzian och Rheinblitz mellan München och Augsburg får köra med sth 200 km/tim

1970-talet

1970 Start framtagning kravspecifikation Eurofima- vagnen
1971 Enhetsvagnen Mk II D börjar att levereras till BR, sth 160 km/tim, skivbromsar och klimatanläggning

Offerter begärs in för Eurofima- vagnen
Operatören Amtrak bildas i USA

1972 Det brittiska fjärrtåget IC 125 presenteras (sth 201 km/tim, klimatanläggning)
Fjärrtågsvagnarna ABvmz 227 och Bvmz 237 visas för allmänheten i Frankfurt am Main
Leveransstart 2 klass version EW III till SBB

1973 Kontrakt för utveckling och leverans av Eurofima-vagnar skrivs under
Operatören Amtrak beställer totalt 235 Amfleet- vagnar

1975 Leveransstart Corail- vagnar till SNCF, totalt 3.875 stycken levereras
Amtrak beställer ytterligare 200 Amfleet- vagnar
Vid Leipzig-mässan presenteras sittvagnen ABme för DR
Leveransstart Amfleet-vagnar till operatören Amtrak, totalt 642 vagnar levereras

1976 Det brittiska fjärrtåget IC 125 sätts i trafik
Planerna för en ny 2 klass sittvagn, beteckning Bp, presenteras av DB

1977 De första Eurofima- vagnarna lämnar fabrikerna, totalt 500 vagnar levereras
En beställning läggs av SJ för leverans av B7-vagnar
Företaget Budd har en årsomsättning på 1,3 miljarder US dollar

1979 Bpmz- vagnen börjar att levereras till DB (sth 200 km/tim, klimatanläggning), totalt 540 Bpmz- vagnar levereras
Liggvagnen Bcvmh levereras till reseföretaget TUI (sth 200 km/tim, klimatanläggning)
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1980-talet

1981 SBB beställer den 26,40 meter långa EW IV- vagnen (sth 200 km/tim, klimatanläggning), totalt 540 EW IV-vagnar
levereras till SBB

1982 Sittvagnen B7 börjar att levereras till NSB
1983 Slutleverans av totalt 642 stycken Amfleet- vagnar till Amtrak.
1984 Leveransstart sittvagn B4 till SJ
1985 Leverans sittvagnen 810 001-8 till DB (sth 350 km/tim)

Leveransstart liggvagnen BC4 till SJ
Presentation fjärrtågsvagn Amhe Leipzig- mässan (sth 200 km/tim, klimatanläggning)
En 1 klass version av Bpmz, benämnd Apmz 123, börjar att levereras till DB

1986 Fjärrtågstrafik i 201 km/tim (125 mph) tillåts i USA
Beställning en ny generation loktåg av typen X2 (senare kallat X2000)
Den västtyska sittvagnen Bvmz 185 beställs av DB

1987 Leveransstart sittvagn av typen B2 till SJ
1988 Loktåget ICE går igenom 400 km/tim- vallen

Bvmz 185- vagnen sätts i trafik hos DB
1989 Leveransstart av den 23,40 meter långa fjärrtågsvagnen Mk IV till BR (225 km/tim, AC), totalt 338 Mk IV- vagnar

beställs
En kombinerad sitt- och resgodsvagn (BDmpsz) för 250 km/tim levereras till ÖBB
Leveransstart 2 klass vagnar med klimatanläggning (beteckning UB2) till SJ

1989, nov SJ föreslår i en rapporten ”Utredningen om nya och bättre spår in i 2000-talet” vissa utbyggnader av det
svenska järnvägsnätet, dock inga längre, separata höghastighetsbanor

1990-talet

1990 Tyskland återförenas
1991 Trafikstart loktåget ICE-1 till DB
1991, våren Författaren föreslår i tidskriften Tåg (nr 2/91, sid 13) en skandinavisk höghastighetsbana, med bland annat

delsträckan Stockholm – Jönköping, dock med topphastigheten begränsad till 200…250 km/tim
1992, mars SJ reviderar kraftigt sin tidigare rapport i en ny rapport (”Ett marknadsanpassat framtida järnvägssystem”, mars

1992), och anger bl a behovet av en ny höghastighetsbana Stockholm- Jönköping
1996 Leveransstart loktåget ICE-2 till DB

2000-talet

2004 Författaren föreslår i en rapport en ny generation skandinaviska fjärrtågsvagnar (se länk under ”Lästips” nedan)
2006 ÖBB beställer 23 stycken sjuvagnarståg av Siemens (exkl lok)
2009 Författaren föreslår i tidskriften Tåg ett samarbete mellan Danmark, Norge och Sverige för nästa generation

fjärrtågsvagnar
2010 Taurus-lokomotivet börjar dra godståg i Sverige (har uppnått 357 km/tim)

2010-talet

2012, aug Alliansen presenterar en satsning på 55 miljarder kronor, bland annat en ny snabbtågsbana
(Stockholm)- Järna- Linköping, dock med topphastigheten begränsad till 250 km/tim

Lästips

Skandinaviska personvagnar, jan 2004, www.tomas.lwp.se/personvagn.pdf
”Möglichkeiten zum Minimieren des Energie- Einsatzes für Reisezugwagen und Mittelwagen von Triebzügen”,
Elektrische Bahnen, 1991
”First of 492 new cars will enter service this month”, Railwage Age, 11 augusti 1975
”Die Prototypen des europäischen Standard- Reisezugwagens”, ETR nr 3, 1975
”Derby tools up for Mk III coach production”, Railway Gazette International, februari 1975
Die Bundesbahn, häfte 3 & 4 1971 samt häfte 8 1972
”Next generation of BR coaches emerges”, Railway Gazette International, april 1972
”Klima-, Stromversorgungs- und Beleuchtungsanlagen in den Reisezugwagen der Rheingold- und Rheinpfeil- Fernschnellzüge”, ETR,
oktober 1963
”Die Rheingold- Wagen 1962 der Deutschen Bundesbahn”, Glasers, juli 1962
”Congressionals and the Senator of the Pennsylvania”, Railway Age, 17 mars 1952
”Nye personvogner til NSB”, Tekniske meddelelser- NSB (okänt datum)

(1)= andra klass
(2)= ett flertal versioner finns med såväl 1.000 V som samtliga 4 UIC spänningar
(3)= buffert vid konventionella tåg


