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Sammanfattning
Banverket uppdrog 2000-07-11 till Statens väg- och transportforskningsinstitut
(VTI) att genomföra en begränsad studie rörande rådande praxis beträffande nöd-
bromsblockering i Sverige och några närbelägna länder. Studien har avsett an-
vändningen av nödbroms i svensk tågtrafik, olika system för nödbromsblockering
samt alternativ till dagens nödbroms. Arbetet har genomförts som en enkätunder-
sökning kombinerad med intervjuer och besök vid Storebaelts- och Drogden-
tunnlarna.

Dokumenterade erfarenheter av användningen av nödbroms och nödbroms-
blockering är svåra att finna. Fem olika varianter av nödbromsblockering eller
alternativ till nödbroms finns i Sverige, Danmark och Tyskland. I Danmark har
nödbromsblockering i en enklare form införts på loktåg och författaren vill re-
kommendera vidare överväganden rörande det danska systemet om NBB avses in-
föras i Sverige.
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1 Bakgrund
Frågan om nödbromsblockering (NBB), särskilt i tunnlar, samt om behovet av
nödbroms överhuvudtaget har aktualiserats under senare år av bl.a. Banverket och
vissa av operatörerna. Vissa oklarheter har rått beträffande aktuell praxis i Sverige
och utrikes och behovet av eventuella föreskrifter. Banverket uppdrog därför till
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att genomföra en begränsad
studie i ämnet.

Författaren svarar ensam för de synpunkter, kommentarer och rekommenda-
tioner som finns i denna rapport.

2 Arbetsgång
Genom skriftliga enkäter och ett begränsat antal intervjuer kartlades följande om-
råden;

- Hur ofta, när och varför används nödbroms i dagens tåg- och tunnelbanetrafik
i Sverige?

- Hur fungerar NBB i Stockholms T-Bana och hur utnyttjas den?
- Vilka svenska fordon (utöver T-Banefordon) har idag NBB och hur fungerar

denna?

Situationen i Danmark uppmärksammades särskilt. Efter diskussion och genom-
gång av bestämmelser, förutsättningar etc. med Banestyrelsen och Statens Järn-
vägar, SJ, studerades nödbromsblockeringen i Storebaelts- och Drogden-tunn-
larna. Danske Statsbaner, DSB, översände senare en resumé över systemet
NBO(DSB) vilken återfinns som bilaga 1.

I en enkät till Tyskland, Schweiz och Österrike efterfrågades vidare:

- På vilka fordon/tåg, nya/gamla finns NBB?
- Varför finns NBB?
- Hur har denna använts?
- Hur fungerar den, t.ex. hur aktiveras/deaktiveras den?
- Vilka föreskrifter finns och vem har utfärdat dessa?
- Vad har installation av NBB i äldre fordon kostat?
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3 Bedömningar
Som framgår av beskrivningarna i de följande avsnitten finns det i Sverige med
närmaste omgivningar fem NBB-system:

NBB med ”konventionellt” bromssystem. – Danmark är, enligt vad som fram-
kommit i denna undersökning, det enda land som infört NBB i loktåg utan att
installera elektropneumatiska (EP)-bromsar. Systemet benämns NBO(DSB)
och beskrivs närmare i bilaga 1. Enligt författarens bedömning bör detta
system närmast likna svenska förhållanden, t.ex. beträffande största tillåtna
hastighet, (sth), 160 km/h, ålder på ombyggda fordon och längd på aktuella
tunnlar. NBO(DSB) är kompatibelt både med NBB med EP-broms i t.ex.
tyska vagnar för sth 200 och med vagnar med ”konventionellt” bromssystem.

Författaren vill därför rekommendera vidare överväganden rörande detta system
om NBB avses införas i Sverige.

•  NBB med Elektropneumatiska (EP) bromsar. – Denna variant finns i loktåg i
Tyskland (avsnitt 5.4) och Schweiz (avsnitt 5.5.2) och troligen i flera länder.
Att fordonen i dessa fall har utrustats med EP-bromsar torde inte bara bero på
tunnelsäkerhetskraven utan även på att sth 200 kräver EP-bromsar. Nuvarande
loktågsvagnar i Sverige har sth 160 och anskaffning av nya vagnar med ev.
högre sth är inte aktuell, NBB med EP-bromsar i loktåg torde därför kunna av-
föras från vidare diskussioner. Det bör dock observeras att höjning av sth till
> 160 nyligen har diskuterats inom SJ som ett sätt att råda bot på bristen på
X2. Om detta medför krav på EP-bromsar har inte kunnat bedömas inom
ramen för denna studie.

•  NBB och EP-bromsar i motorvagnståg – Detta är standard i moderna motor-
vagnståg i Sverige och Danmark, t.ex. IC3, IR4, Öresundståget och Regina. I
X2 var EP-bromsar standard från leveransen men NBB har byggts in i efter-
hand i de tågsätt (X2K) som trafikerar Öresundsförbindelsen.

•  Metrosystem – Stockholms Tunnelbana (avsnitt 5.1) och Zürich S-bahn (av-
snitt 5.5.3). Dessa system är vägberoende och mera anpassade för trafik med
täta uppehåll. Trafiksituation, handhavande etc. skiljer sig så radikalt från
trafiken på statens spåranläggningar att ett införande inte är lämpligt.

•  Nödtelefon – I A-Trains fordon finns nödtelefon stället för nödbromshandtag
för resande, (avsnitt 5.2). Detta system – i vid mening – med unika fordon, av-
gränsad trafikering, särskilda tunnelsäkerhetsanordningar etc. skiljer sig så
markant från svensk övrig tågtrafik att en generell tillämpning knappast kan
rekommenderas. Införande av nödtelefon i stället för nödbroms i långa loktåg
med lägre personaltäthet än hos A-Train synes mindre lämpligt

Erfarenheterna av NBB är mycket begränsade och dokumentation eller statistik
saknas. Undantagen är vad Stockholms Tunnelbana (avsnitt 5.1) och A-Train
(avsnitt 5.2) redovisat.

SJ Stab Trafiksäkerhet har i avsnitt 4 nedan redovisat vissa generella erfaren-
heter av nödbroms.
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4 Erfarenheter av nödbroms
Frågan om användning/erfarenhet av nödbroms ställdes till de järnvägsförvalt-
ningar som författaren var i kontakt med, men några konkreta svar gavs inte.
Troligen finns ingen skriftlig dokumentation eller statistik på området.

I Sverige tillfrågades SJ Stab Trafiksäkerhet eftersom nya operatörer, åtmin-
stone inom persontrafiken, har inträtt på marknaden först i januari 2000. SJ
besvarade frågan “Hur ofta, när och varför används nödbroms i dagens tågtrafik i
Sverige?” på följande sätt:

Begreppet "nödbroms" avgränsas här till att omfatta åtgärd i fart/under körning
samt till att tömma huvudledningen helt, dvs. nyttja respektive fordons samt-
liga driftbromssystem. Begreppet avser ej användandet av endast delsystem,
såsom att använda magnet-skenbromsen vid normal hastighetsreglering under
dåliga adhesionsförhållanden. Nödbromssituationer kan enklast delas upp i tre
kategorier; aktiverad av föraren, aktiverad av tekniska system och aktiverad av
resenär.

Aktiverad av förare
Förare aktiverar nödbroms vid farosituationer som ej hanteras av signalsäker-
hetssystemet ATC; människa eller vägfordon på eller i farlig närhet till spår,
upptäckt spårskada. Nödbromsning innebär risk för hjulskador (plattor) samt i
vissa situationer (godståg i låg fart, svävkurva och tunga vagnar sist) ur-
tryckning av vagn p.g.a. longitudinella krafter, nödbroms tillgrips därför sällan.

Aktiverad av system
Här avses system som övervakar tågets framförande utlöser nödbroms vid
kritiska situationer; släppt säkerhetsgrepp av förare (dödmansgrepp), otillåten
passage av signal i stopp, överskriden tillåten hastighet med minst 15km/h.
Vissa fordonsfunktioner anses så vitala för säkerheten att bortfall
orsakar/utlöser nödbroms, t.ex. slangbrott på bromsledning, vissa bromskom-
ponentfel, dörrstängningsluft på X2. ATC-relaterade nödbromsningar är rela-
tivt andra orsaker vanliga, men kvantifiering blir svår.

Aktiverad av resenär/tågpersonal
Resenärer och tågpersonal har i resandevagnar möjlighet att utlösa nödbroms.
Situationer där detta tillgrips kan vara vid brand, misstänkt akut fordonsfel,
upptäckt öppen dörr, resenär utanför stängd dörr under färd (klivit på efter start
och ej lyckats öppna dörr p.g.a. förregling). Dessa situationer är dock mycket
sällan förekommande.
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5 Beskrivningar av nuvarande system
5.1 Tunnelbanan i Storstockholm – SL Infrateknik
Bakgrund
Införandet av NBB föregicks av långa diskussioner som inleddes redan på 1970-
talet. SL ville då införa NBB men Vägverket (som då var tillsynsmyndighet) var
tveksamt. NBB infördes slutligen med start cirka 1994 och installationerna var
klara hösten 1997. Införandet har gjorts i samråd med brandförsvaret i Stockholms
m.fl. kommuner men det finns inga direkta krav eller andra skriftliga myndig-
hetsbeslut.

Observera att SL vill ha en nödbroms som fungerar, då man så önskar och inte
enbart en nödsignal eller interntelefon (Se A-train, avsnitt 5.2). Särskilt omedel-
bart efter avgång från en station bedöms det vara väsentligt med nödbroms –
antalet avgångar per dag är 40 000, en situation som är diametralt motsatt vad som
gäller inom fjärrtågstrafiken. I ungefär 10–15 fall per år är det nödvändigt att ut-
rymma ett tåg, främst p.g.a. rökutveckling.

Funktion
Med en tachometer avläses tågets hastighet och körsträcka sedan start. Nöd-
bromsen blockeras först vid en sådan position att tåget inte kan stanna med sista
vagnen vid plattformen. Om någon drar i nödbromsen då NBB är aktiv så indi-
keras detta med en blinkande lampa i förarhytten. Föraren har då olika scenarios
att följa enligt TRI-TUB.

Kostnader
I 1995 års priser kostade installationen cirka 30 000/vagn (900 vagnar), ungefär
50/50 fördelat på utrustning och arbete. Observera att alla Tunnelbanans fordon är
motorvagnar, installationerna skulle blivit dyrare på ”släpvagnar” då dessa ofta
saknar tachometrar. Härtill kommer årligen återkommande provning och en
mindre utökning av underhållsinsatserna, cirka 1–2 h/år. Inga infrastrukturinsatser
har erfordrats.

Erfarenheter
Missbruk av nödbromsen är sällsynt jämfört med andra former av störningar från
resande. Förarna har inte haft några invändningar mot systemet. De kan nu bättre
avgöra vilka åtgärder som skall vidtas i olika situationer. – På några vagnar upp-
täcktes dålig kabeldragning som kunde orsakat utlösning av nödbromsen trots att
den skulle varit blockerad.

Övrigt
I den senaste fordonsgenerationen C20 finns videokameror. Dessa är till nytta
bl.a. vid bränder som då lättare kan övervakas. (Förutom att förövarna kan upp-
täckas och ev. identifieras). C20 har också rökdetektorer. C20 har även så stor
batterikapacitet att tåget kan köras några hundra meter på batterier – en funktion
som främst är tänkt att utnyttjas vid rangering.

De äldre tunnlarna är i regel för smala för att tillåta utrymning vid sidan av
tåget. Tunnlarna har dock successivt byggts bredare och bredare. På T-bana
3/linjerna 10+11 tillåter tunnelbredden utrymning vid sidan, dock utgörs under-
laget av ballast. Slutligen är tunnlarna på Tvärbanan (linje 22?) så breda att de har
en hårdgjord bana vid sidan.



8 VTI notat 5-2001

5.2 A-Train
Arlandabanan är cirka 21 km från anslutningen till Norra stambanan, Skavstaby, i
söder till motsvarigheten Myrbacken i norr. Cirka 9 km av banan är i tunnel inkl.
de tre stationerna på Arlanda. På Arlandabanan är A-Train både infrastrukturför-
valtare och operatör och A-Train har också tagit fram säkerhetsfilosofin för banan.
Observera dock att trafikledningen sköts av Tågtrafikledningen och att det f.n.
finns två operatörer förutom A-Train – SJ och Tågkompaniet.

I samråd med Järnvägsinspektionen och Räddningstjänsten i Sigtuna kommun
fastställde A-train;

•  Tunnlarnas utseende och bredd
•  Utrymningsvägarnas antal och placering
•  Detaljutformning av X3 särskilt vad gäller brandsäkerhet
•  Att A-Trains egna fordon X3 skulle ha telefon till föraren i stället för nöd-

broms. Detta fastställdes efter hörande av fordonstillverkaren Alstom som f.ö.
är delägare i A-Train.

Vid utformningen av tunnlarna togs hänsyn till att;

•  X3 skall alltid kunna köra till plattform eller ut ur tunneln för evakuering av
resande.

•  Det ställs inga särskilda krav på övriga tåg (idag loktåg eller X2) beträffande
telefon till föraren eller nödbromsblockering. Övriga tåg bedömdes därför som
farligare och har dimensionerat tunnlar och utrymningsvägar. Tunnlarna är så
breda att de har plats för hårdgjord gångväg på vardera sidan.

Såvitt säkerhetschefen Peter Sjöquist vet har förarna inte haft några erinringar mot
X3 vad gäller avsaknaden av nödbroms. Förutom ett mindre antal ”busringningar”
finns inga direkt negativa erfarenheter av telefonerna. A-Trains egna förare har
särskild utbildning relaterad till Arlandabanans utformning. Vad gäller SJs och
Tågkompaniets förare är A-Trains önskemål att dessa skall ha sett A-Trains video
om utrymningsvägar/rutiner och ha tagit del av en särskild säkerhetsbroschyr. Det
ställs emellertid inga formella krav på ”linjekännedom” eller liknande.

5.3 Storebaelts- och Öresundsförbindelserna
Storebaeltstunneln (cirka 8 km) och Drogdentunneln (cirka 4 km) som ingår i
Öresunds-förbindelsen är båda dubbelspåringa järnvägstunnlar med två rör med
blandad gods- och persontrafik och med både el- och dieseldrift. Utrymnings-
principerna är i princip identiska med möjligheter att ta sig från det ena röret till
det andra med dörrar till tvärtunnlar (Storebaelt) respektive dörrar i mittväggen
(Drogden). Drogden är i praktiken samma anläggning som biltunneln på några
meters avstånd medan Storebaelt är enbart en järnvägstunnel. Gemensamt är att
persontåg i tunnlarna måste vara utrustade med Nödbromsblockering, i Danmark
kallat Nödbremseoverstropning (NBO).

5.3.1 Storebaeltsförbindelsen
Storebaeltsförbindelsen ägs av Storebaelt A/S men järnvägens förvaltning, trafik-
ledning etc. sköts av Banestyrelsen.
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Vid vardera tunnelmynningen finns en Unimog som kan köra på både spår och
väg. Säkerhetskonceptet bygger på utrymning i den andra parallellgående järn-
vägstunneln.

Några direkta krav på NBO från Räddningstjänsten eller andra myndigheter har
inte förekommit. Enligt dansk lagstiftning kan krav endast ställas på byggnader
och det bedömdes inte rimligt att utvidga lagstiftningen till trafikanläggningar.
Räddningstjänsten och andra myndigheter är emellertid informerade om de risk-
analyser som gjorts. I dessa har framkommit att förutom ATC så har NBO störst
betydelse för att minska riskerna för de resande. Tunnelsäkerheten i de tyska
tunnlarna på Neubaustrecken har i viss utsträckning tjänat som förebild men en
billigare lösning eftersträvades (se nedan).

I persontrafik får endast fordon med NBO trafikera Storebaelts- och Drogden-
tunnlarna. Dispens kan ges från fall till fall med särskilda villkor, t.ex. att inget
annat tåg skall befinna sig i det aktuella tunnelröret eller att vagnarna skall gå utan
resande.

Inför trafikstarten på Storebaelt gjordes bl.a. följande överväganden:

- Vagnar och lokomotiv skall kunna användas i tåg med loktraktion med kon-
ventionellt nödbromssystem, installation av EP-bromsar är inte aktuell på
grund av materielens korta återstående livslängd etc.

- För att snabbare kunna identifiera den vagn där nödbromsen aktiverats skall
denna utrustas med indikeringslampa

- Under körning med blockerad/upphävd nödbroms skall överordnade funk-
tioner såsom dödmansgrepp och ATC fungera normalt

- Systemet skall vara kompatibelt med DBs Notbremsüberbrückung med EP-
bromsar

- Motorvagnståg har EP-bromsar och NBO som standard.

Resultatet blev NBO(DSB). En resumé av DSBs systembeskrivning finns i bilaga
1. (Underbilagorna till resumén har dock inte översänts.) Det bör observeras att
DSB materiel har patent på konstruktionen av NBO(DSB).

NBBs funktion

•  Föraren behöver inte vidtaga några åtgärder vid in- eller utfart i tunneln. (Det
finns ingen skyltning vid tunnelmynningarna som i Tyskland). På IC3 – med
dieseltraktion – omställes dock luftkonditioneringen till återcirkulation av
luften.

•  Då nödbromsen utlöses av resande påbörjas bromsning av tåget och detta indi-
keras i förarhytten. Föraren har då möjlighet att häva nödbromsen genom att
trycka in en särskild knapp (i vissa förarhytter två knappar). På IR4 och X31
kan föraren på en bildskärm se var i tåget nödbromsen utlösts.

•  Bromstrycket återställs och tåget fortsätter ut ur tunneln resp. bort från bron.
•  Om en resande på nytt utlöser nödbromsen är den blockerad och verkningslös.
•  Föraren stannar tåget på en förutbestämd plats (Korsör resp. Sprogö station)

och undersöker anledningen till nödbromsningen. Nödbromsfunktionen åter-
ställs därefter till det normala.

NBO får användas både i tunneln och på bron.
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Rullande materiel
1. Samtliga IC3 (DMU) och IR4 (EMU) har NBO och EP-bromsar installerade

från leveransen.
2. I första serien av ellok EA har NBO(DSB) installerats i efterhand, i andra

serien fanns NBB installerad vid leveransen. Ellok EG är endast avsedda för
godståg och har inte NBO(DSB).

3. Diesellok typ ME har i efterhand utrustats med NBO(DSB).
4. Cirka 100 loktågsvagnar (den s.k ”röde materiel”) inklusive manövervagnar

har utrustats med NBO(DSB) i efterhand. Till skillnad från i Tyskland har
dessa vagnar alltså inte utrustats med elektropneumatiska bromsar (EP-
bromsar).

5. Tre vagnsätt med dubbeldäckare har hyrts från SBB. Dessa har EP-bromsar
och Notbremsüberbrückung.

6. I nattågen till Tyskland går endast DB-vagnar med EP-bromsar och Notbrems-
überbrückung.

Loktågsvagnar enligt p. 4–6 har särskild märkning på vagnsidan med samma
symbol som på knappen i förarhytten. På vagnarna enligt p. 5–6 finns dessutom
märkningen ”EP”

Kostnader
Eftersom man inte valde EP-bromsar har kostnaderna kunnat begränsas till cirka
50 000 DKK per vagn eller lok. Om EP-bromsar valts skulle kostnaderna totalt
blivit 10–12 M DKK högre för 100 vagnar, dvs. en merkostnad på cirka 100 000 –
120 000 DKK/vagn.

Erfarenheter
Hittills har NBO aldrig använts varför inga erfarenheter finns att redovisa.

Övrigt
Förutom Storebaelts- och Drogdentunnlarna så är Danmarks enda järnvägstunnel
det så kallade ”röret” mellan Vesterport och Österport i København. I denna två
km långa tunnel med fyra spår utnyttjas två spår för regionaltågen (25 kV/50 Hz
AC) och två spår för S-togen (750 V DC). Trafiken är mycket tät, 24 tåg/h för S-
togen i maxtimmen. Det finns emellertid inga krav på NBO och heller inga planer
på sådana krav.

Den senaste generationen S-tog (med 3,6 m bredd) är utrustade med NBO. Om
en resande drar i nödbromsen påbörjas bromsning av tåget, samtidigt ges föraren
möjlighet att samtala med den resande genom en interntelefon vid nödbroms-
handtaget. Genom samtal med den resande värderar föraren vilken åtgärd som är
lämplig, om nödbromsningen skall fullföljas eller om nödbromsningen skall hävas
och tåget köras vidare till en lämplig plats. Vid brand i ”röret” mellan Vesterport
och Österport skall tåget köras ut ur tunneln.

5.3.2 Öresundsförbindelsen
Grundförutsättningarna är desamma som i Storebaeltstunneln med följande
undantag:

NBB får användas i Drogdentunneln men ej på bron Peberholm – Lernacken.
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För persontrafiken Malmö - København har följande fordon utrustats med NBB;

X31 EMU Samt dess danska motsvarighet
Y2 DMU Samtliga Y2 har NBB, dvs. inte bara Y2K som utrustats med dansk

ATC
(Troligen beroende på att alla IC3 har NBB inbyggt från leverans)

IC3 DMU De DSB fordon som utrustats med svensk ATC
X2K EMU De X2 som utrustats för 25 Kv/50Hz traktion och dansk ATC

För närvarande är det inte aktuellt med loktåg i persontrafik på Öresundsför-
bindelsen. Tvåströmsloken EG är endast avsedda för godståg, de danska diesellok
som har NBB saknar svensk ATC. Vidare har Öresundsförbindelsen, till skillnad
från Storebaelt, vissa miljöbetingade begränsningar vad gäller dieseltraktion.

5.4 Tyskland
NBB aktualiserades i Tyskland vid byggandet av de nya höghastighetslinjerna
Neubaustrecken, NBS. Tre varianter övervägdes då:

1. Ersättning av nödbromsen med en nödsignal till föraren
2. Tillfällig avstängning av nödbromsen
3. Nödbromsblockering ”Notbremsüberbrückung”.

Variant 1 bedömdes mera lämplig för S-Bahn och liknande lokaltågssystem. För
fjärrtåg valdes variant tre, mycket med hänsyn till internationell kompatibilitet så
att fordon med NBB enligt nedan även kan sättas in i utrikes trafik utan några
särskilda omställningsåtgärder.

•  Fordonen har utrustats med elektro-pneumatiska bromsar (EP-bromsar).
•  Föraren uppmärksammas med särskilda skyltar vid tunnelmynningarna på när

NBB skall användas.
•  I normalfallet behöver föraren inte vidtaga någon som helst åtgärd.
•  Då nödbromsen utlöses av resande indikeras detta i förarhytten. Föraren skall

då häva/blockera nödbromsen genom att trycka in en särskild knapp. (På ICE
kan föraren på en bildskärm se var i tåget nödbromsen utlösts).

•  Bromstrycket återställs och tåget fortsätter.
•  Föraren stannar tåget på lämpligt ställe utanför tunneln och undersöker anled-

ningen till nödbromsningen. Nödbromsfunktionen återställs därefter till det
normala.

NBB tillämpas alltså i tunnlarna på existerande NBS Hannover-Würzburg,
Stuttgart-Mannheim och kommer att tillämpas på NBS Köln-Frankfurt och
Nürnberg-Ingolstadt samt i alla nya tunnlar med > 500 m längd. Dessa tunnlar får
alltså endast trafikeras av fordon med NBB, när dessa fordon går i trafik någon
annanstans krävs inga särskilda åtgärder, de beter sig som vilken vagn som helst.
Dubbelspårstunnlarna enligt ovan har hårdgjord bana vid varje sida.

Fordon som utrustats med NBB från leverans är ICE (olika generationer), lok
typ 120 samt vissa nyare vagnar. De fordon som utrustats i efterhand är vissa IC-
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och IR-vagnar och lok typ 103 m.fl. Materialkostnaden per vagn beräknas av DB
till cirka 10 000 DEM, arbetskostnaden kunde inte beräknas.

Förutom fordon som trafikerar NBS finns NBB på vissa S-Bahn fordon, t.ex.
EMU typ 420 och deras efterföljare, som trafikerar cirka fem km långa tunnlar i
t.ex. München och Frankfurt. Denna NBB fungerar på samma sätt som på NBS,
föraren informeras genom skyltar på vilka sträckor han skall aktivera NBB. –
Enligt DB är det inte troligt att andra operatörer har NBB, de många nya opera-
törerna som driver regional tågtrafik trafikerar inte NBS eller andra sträckor med
långa tunnlar. Författarens kommentar: Det kan var möjligt att nya fordon
(DMU/EMU) är utrustade med NBB som standard trots att operatören inte krävt
detta. (Jfr Y2 i Sverige).

Från Eisenbahn-Bundesamt meddelas att endast ett krisfall förekommit då
brand utbrutit i ett ICE i en tunnel. I detta fall kontaktade emellertid tågmästaren
föraren med interntelefonen, det hela avlöpte lyckligt.

5.5 Schweiz
Det finns f.n. inga generella krav på NBB i Schweiz men tre varianter praktiseras:

Ingen NBB alls
I de längsta tunnlarna, Gotthard (18 km), Simplon (19 km) och Lötschberg (15
km) finns f.n. inga krav på NBB. Dessa 100 år gamla tunnlar saknar utrymnings-
utrymme vid sidan av spåret, de saknar troligen även belysning. Det bör nämnas
att dessa tunnlar belägna mitt i Europa trafikeras av fordon från i princip alla
europeiska järnvägsförvaltningar. – Frågan om krav på NBB i dessa långa tunnlar
är ännu under diskussion, lösningen kommer troligen att bli avhängig vilka krav
som kommer att ställas i de ännu längre tunnlar som byggs idag – t.ex. Gotthard
Basis-tunneln som kommer att bli mer än 40 km lång.

IC-tåg med EP-broms
Vid trafiksättning av nya dubbeldäckare för fjärrtåg (samma typ som DSB hyrt)
och renoverade IC-vagnar typ EW IV har NBB enligt UIC Fiche 541-5 valts.
Dessa vagnar har EP-bromsar och denna variant är mest lik den tyska enligt av-
snitt 5.4.

Då nödbromsen utlöses av resande indikeras detta i förarhytten. Föraren kan då
häva/blockera nödbromsen genom att trycka in en särskild knapp. Bromstrycket
återställs och tåget fortsätter. Föraren stannar tåget på lämpligt ställe och under-
söker anledningen till nödbromsningen. Nödbromsfunktionen återställs därefter
till det normala. Vid utlösning av nödbromsen urkopplas automatiskt tågets
värmeledning (Zugsammelschiene) för att undvika spridningsmöjligheter. Belys-
ningen fungerar vid urkopplad värmeledning på vagnarnas batterier.

Zürich S-Bahn
I Zürich S-Bahn har NBB införts efter en omfattande brand i en tunnel 1991,
denna brand medförde lindriga personskador men mycket omfattande materiella
skador, fyra vagnar totalförstördes.

För närvarande har de särskilda pendeltågen typ Re 450 med EP-broms ut-
rustats. (Dessa fordon liknar SJ X2, de har en särskild drivenhet, två mellanvagnar
och en manövervagn). NBBs funktion är emellertid mera tunnelbaneliknande, då
en tachometer uppmätt att tåget rullat 100 m aktiveras NBB. Om någon därefter
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drar i nödbromsen varslas föraren genom en summerton och en blinkande lampa
”Notbremsüberbrückung”. Nödbromsen förblir emellertid blockerad till dess föra-
ren öppnar eller möjliggör öppnande av vagnsdörrarna.

Äldre rullande materiel, delvis loktågsvagnar, utrustas successivt. Denna
undervariant bygger på DBs system, dock utan EP-bromsar.

Sammanfattningsvis kan en och samma sträcka i t.ex. Zürich-regionen trafi-
keras av tåg med alla de tre NBB-varianterna ovan.
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1. NBO's FORMÅL

1.1 Baggrund: Ved kørsel gennem Storebæltstunnelen er det af sikkerhedsmæssige årsager
nødvendigt at anvende et nyt nødbremsekoncept.

1.2 Formål: I modsætning til tidligere - hvor aktivering af nødbremsetrækket ubetinget førte til
togstandsning - er NBO's formål, at give lokoføreren mulighed for atoverdømme
/overstroppe en evt. nødbremsning og føre toget videre til et sted, velegnet  til
evakuering af passagererne. fig.1 viser princippet  i Tyskland med skiltene.

1.3 Skema: fig. 1

TUNNEL

V
km/t

S (m)

Reaktionstid (2-5 sec)

STRÆKNING MED NBO

BREMSEVEJBREMSEVEJ

"V"-ændring
(35-50km/t)
Uden fyldestød
op til 80km/t!

1 2
3

4

"100" m skilt

"100" m skilt, aktiv NBO

1. Togets position i nødbremsetrækkets øjeblik
2. Lokofører igangsætter NBO med fyldestød
3. Førerbremseventil sættes i  bremsestilling og toget
bremser
4. Toget standser uden for faresonen (tunnelen)
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2. FORUDSÆTNINGER, BETINGELSER

2.1 Koncept
Det nye koncept nødvendiggør, at:

- samtlige tunnelkørende vognes nødbremsesystem forsynes med en anordning, 
der muliggør standsningen af bremseledningens trykfald samt efterfølgende hurtig 
opfyldning af bremseledning til 5 bar.

- i alt tunnelkørende materiels førerrum indbygges en nødbremsealarm samt en 
ordredel, som kan igangsætte og transmittere "NBO" signalet ud til vognenes 
anordning.

2.2 Forudsætninger
Følgende forudsætninger er fastlagt:

a., Ved betjening af nødbremsegrebet udluftes bremseledningen.

b., Betjening af en nødbremse meldes optisk og akustisk til lokoføreren.

c., Fra førerrummet skal det være muligt at ophæve en indledt nødbremsning 
     (d.v.s. at overstroppe bremseledningsudluftningen og løse bremsen).

d., Det skal så vidt muligt undgås, at toget bringes til standsning i tunnelen efter
aktivering og overstropning af nødbremsen.

e., Vognene og lokomotiver skal kunne anvendes i tog med konventionelt nødbrem-
     sesystem.

f., Under kørsel med overstroppet nødbremse skal de overordnede dødmands- og 
    ATC-funktioner forblive virksomme.

g., Systemet skal kunne anvendes ved udkoblet ATC-anlæg.

h., For hurtigere at finde frem til vognen med aktiveret nødbremse, er der 
     indbygget  optisk alarm i alle vogne. (blinkende rød signallampe, hvid lampe)

3. DEN AF DSB UDVALGTE LØSNING FOR NBO
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Da der i 1991 ikke eksisterede et UIC godkendt koncept, blev der valgt en løsning
NBO(DSB), som kan anvendes sammen med DB's NBÜ/ep, dog tilegnet DSB forhold,
d.v.s. til rullende materiel uden EP-bremsestyring.

Løsningen, som er hentet fra tyske faglige rapporter og tekniske notater, tilfredsstiller fuld-
stændigt NBO's formål og forudsætninger, beskrevet i referatets afsnit 1 og afsnit 2.

Ved udvælgelsen har man prioriteret den maksimale udnyttelse af de i forvejen tilstede-
værende faciliteter (f.eks. UIC-kabler;  strømskilder på 24V), funktionel enkelthed, robust-
hed, minimale ombygninger og økonomi.

Løsningens skema og principiel virkemåde: (fig. 2; fig. 3)

Principielt skema af NBO(DSB): Systemets komponenter i lok / vogne
fig. 2

NBO
melde-
lampe
(gul)

24V=

UIC-kabel  9

LOK/Styrevogn Vogn

NB

NBV

MgV

NBO-aktiveret
(hvid lampe)

NB
(blink.rød)

Friluft "0"

NBO-
test

Alarm-
horn

1

2

Fyldestødsknap

Bremseledning

4

5

6

9 10

87

24V=

11’

12

13’

14

11

15 16

17

18

10

12

2’

13

19

OSC.
1kHz

strøm-
føler

3

19’

Strømfors.

Strømfors.

20

20’
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Tegnforklaring til fig. 2

3.5 Principiel virkemåde af NBO(DSB) (fig. 2-3):

Systemet benytter UIC-kablerne 9, 10 og 12 til signaloverførsel mellem lok/styrevogn og vogne.
Da kablerne i forvejen er benyttet til andre formål (fig.3), foregår adskillelsen af funktionerne med
hjælp af omvend polarisation og spærredioder samt anvendelse af 1 kHz lavspændings-

Funktionelt skema: UIC-kabler
fig. 3

(Lys ind)

12

109

NBO
(signal til magnetventil)

(Dørlukning)

Fælles kabel

1 kHz signalspænding
(nødbremsesignal til lkf)

-

-+

+ Batterispænding
24 V=
(polariteter)

(-)

Vogne:

11 Relæ til kontakt 11’
11’ Kontakt til kortslutning af UIC 9-10
12 Testknap/Mikrokontakt
tilnødbremsetræk

(aktiveres ved systemtest og
nødbremsning)

13 Relæ (strømforsynes fra UIC 9-12)
13’ Kontakt
14 Relæ (til kontakt 15 og 16)
15 Kontakt (selvhold)
16 Kontakt (til MgV-relæ)
17 Blinkende signallampe (rød)
18 Relæ til betj. af magnetventil (MgV)
20 Blinkrelæ
20’ Afbryder (betjenes med blinkrelæ 20)

Nødbremseventil (NBV)

LOK/Styrevogn:

  1 Oscillator(1 kHz)
  2 Strømføler
  2’ Kontakt
  3 NBO meldelampe 

(gul/blink.gul)
  4 Alarmhorn
  5 Mikrokontakt (aktiveres med

fyldestødsknap og betj. kont. 9
og 10)

  6 Relæ (til kontakter 7 og 8)
  7 Kontakt (selvhold)
  8 Kontakt (alarmhorn-afbryder)
  9-10 Kontakter (24 V til UIC 9 og 12

ved nødbremseoverstropning)
19 Blinkrelæ
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vekselstrøm og svingningskreds. Lokoføreren bliver advaret om nødbremsetræk optisk og
akustisk. Transmissionen foregår ved hjælp af togets UIC kabler.

Ved betjening af nødbremsetrækket i en af togstammens vogne aktiveres en mikrokontakt (12),
som er mekanisk forbundet med nødbremsetrækket. Kontakt (12) slutter strømkredset mellem
vognbatterier og relæ (11), som trækker kontakt (11’). Kontakt (11’) kortslutter via en
svingningskreds strømkreds mellem UIC kabler 9 og 10, der er forsynet med 1kHz veksel-
spænding fra førerrums NBO enhed. Samtidigt tændes den hvide "NBO" lampe og den røde
lampe (17) begynder at blinke i vognen. Kortslutningen af UIC 9 og 10 resulterer strøm i
strømføleren (2), som trækker kontakt (2’). Kontakt (2’) slutter førerrummets alarmhorn (4), mens
den hidtil konstant lysende gule meldelampe på instrumentpanellet begynder at blinke. Føreren får
på den måde optisk og akustisk besked om aktiveret nødbremse i stammen.

3.6 Lokoførerens reaktion:

a., Lokoføreren accepterer nødbremsningen og sætter kørekontrolleren i farebremse-stilling.
Alarm ophører men den gule meldelampe blinker fortsat. Nedbremsningsprocessen svarer til
farebremsningen og det hele foregår pneumatisk. (Den blinkende gule lampe skifter først til
konstant lys, når man tilbagestiller nødbremsehåndtaget i den pågældende vogn.)

b., Lokoføreren accepterer ikke nødbremsningen og aktiverer NBO. NBO aktiveres ved
anvendelse af fyldestød. Fyldestødknappen er kombineret med kontakt (5), (9) og (10). Kontakt
(5) slutter strømkreds til relæ (6), der trækker kontakt (7) og hornafbryder-kontakt (8). Akustisk
alarm hører op (relæ 6 og kontakt 7 giver selvhold), men den gule meldelampe blinker fortsat.
Samtidigt med kontakt (5) slutter kontakt (9) og (10). Dermed bliver UIC kabler 9 og 12 tilsluttet
24V= af omvendt polaritet, d.v.s. (+) til kabel 12.

Den tilsluttede strøm aktiverer vognens relæ (13), der trækker kontakt (13’). Kontakt (13’) slutter
strømmen til relæ (14), der trækker kontakt (15) og (16). Samspil mellem relæ (14) og kontakt (15)
resulterer i selvhold og strømmen til magnetventilen (18) bliver konstant. Magnetventilen aktiveres
og på grund af dens placering i systemet afspærrer for udluftningen af bremseledningen. Den tab-
te luftmængde i bremseledningen efterfyldes fra lokomotivets hovedluftbeholder.

3.7 Konklusion

Systemets anvendelighed (på baggrund af forudsætningeri punkt 2):

a., Anvendelsen af NBO(DSB) system på rullende materiel påvirker ikke den normale bremse
/løse-funktioner, fordi styreventiler på materiellet udelukkende reagerer på bremseledningens
trykændringer. Ved betjening af nødbremsegrebet udluftes bremseledningen.

b.,  Der er indbygget melde/alarmlampe og alarmhorn i førerrummet.

c., Lokoføreren kan ved hjælp af NBO afspærre nødbremsehanen og herved stoppe bremseled-
ningens udluftning. Herefter udlignes/løses bremsen.                         

d.,  Teoretisk og praktisk er det muligt at undgå togets standsning i tunnelen. (Se bilag om test)

e., Enheder med NBO(DSB) eller analoge anlæg kan køre sammen med enheder uden
NBO(DSB), men man kan ikke anvende nødbremseoverstropning, hvis nødbremsen er trukket i
en vogn uden NBO(DSB) eller tilsvarende. (Se bilag)

f-g., Systemet er uafhængigt af ATC-anlæg.
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h., Der er indbygget optisk alarm i NBO-udrustede vogne.

4. DEN PRAKTISKE UDFØRELSE OG VIRKEMÅDE AF NBO(DSB)

4.1 Ændringer på vognmateriellet (Bilag 1 - 2 - 3 -4):

Bilag 1 viser vognenes nuværende nødbremsesystem. Mekaniske nødbremsetræk er via en wire
forbundet til nødbremsehanen ved el-skabet.

Bilag 2 viser NBO(DSB) løsningen, hvor man foran den nuværende nødbremsehane indbygger
en magnetventil samt på nødbremsehanen påbygger en ny signalkontakt. Denne ændring udføres
i el-skabet, hvor den nuværende nødbremsehane er placeret. Nødbremsetrækkasserne ændres
ikke.

I el-tavlen (i det samme skab) indbygges endvidere:

- Relæplade for styring af nødbremseoverstropningen. Strømbegrænser og spærredi-
oder  sikrer, at NBO signalet har prioritet og adskilles fra centraldørluknings- og 
cent- rallystændningssignalet. (indbygges i een enhed)

- Trykknap >Nødbremse Test<
- Signallampe >Nødbremse<(blinkende rød)
- Signallampe >Nødbremseoverstropning< (hvid)

Bilag 3 viser princippet for den valgte løsning i Bn-vognene.

Bilag 4 viser trykknap og lamper på el-tavlen.

4.2 Ændringer i ADns-e førerrum:

- NBO strømforsynes kun i betjent førerrum. Der er en ny afbryder i Adns-e førerrum-
mets bagvæg til strømforsyning af NBO.

- Førerrummets NBO-kort , der kontinuert forsyner UIC-kablets kore 9 og 10 med 1
kHz vekselspænding til overvågning af nødbremsekredsen. 24V DC/DC vandler, der
er galvanisk adskilt fra vognens 24V-kreds. (som enhed i skab under førerbord)

- Signallampe, anbragt i lampepanel på førerbord. Akustisk alarm for melding af akti-
veret nødbremse, anbragt i skab sammen med NBO-enhed.

- Overstropningsknap sammenbygget med eksisterende fyldestødsknap.
- Diverse styre- og blinkerelæer, der er anbragt i el-skab sammen med NBO-enhed.
Bilag 5 viser princippet for den valgte løsning i Adns-e.

4.3 Ændringer i EA’ førerrum:

- NBO-giverkort, pos. 636/77 i elektronikskabet 62
- Relæ, pos. 1584 (ep-bremse)
- Relæ, pos. 1585 (ep-løse)
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- Relæ, pos. 1586 (overstropning)
- Kontakt, pos. 1569 i førerbordets midterkonsol (NBO -0- NBO/ep)
- NBO-meldelampe i meldetableauet (gul/blinkende gul)
Komponenterne er forbundet svarende deres funktion med korene 9, 10, 11 og 12 af UIC-
ledningen. 

4.4 Funktionsbeskrivelse for ADns-e (Bilag 3 og 5):

Ved betjent førerrum er NBO-system aktiveret. UIC-kablets kore 9 og 10  forsynes hermed med 1
kHz signalspænding fra førerrummets NBO-kort. (På tegningen, bilag 5, er mærket: >Nbx<) Den
gule meldelampe i førerbordtableauet (B2) lyser konstant.

Betjenes et nødbremsegreb i en vogn, kortsluttes UIC kabel kore 9 og 10 over en sving-
ningskreds. Nbx 1 og 2 kontakterne i førerrummets NBO-enhed slutter, hvorved nødbremseak-
tiveringen erkendes i førerrummet med alarmhorn og blinkende meldelampe.

- Ønskes nødbremsningen gennemført, skal lokoføreren reagere som normalt, d.v.s. bremse
med ved at udføre en farebremsning, hvorved alarmhornet afbrydes men melde-lampen blinker
fortsat.

I den pågældende vogn vil den aktiverede signalkontakt b1 få den røde signallampe >Nød-
bremse< til at blinke og den hvide >Nødbremseoverstropning< lampe til at lyse konstant.

Ønsker lokoføreren alligevel NBO-n foretaget, kan han aktivere overstropningen ved betjening af
fyldestødsknappen efter at have udlignet bremsen. Fyldestød med samtidigt signal til magnet-
ventilen i den pågældende vogn medfører den hurtigste løsning af bremsen. Overstropnings-
signalet er kun påkrævet som kortvarigt impulssignal fra lkf., idet den nødbremsede vogn over-
tager strømforsyningen af lukkemagnetventilen med holdekreds fra eget vognbatteri.

- Ønskes nødbremsningen overstroppet, aktiverer lkf. fyldestødsknappen, hvorved relæ 1566
og relæ 1568 trækker. Relæ 1566 og 1568 tager selvhold. Herved afbrydes alarmhornet (på
væggen bag føreren), men nødbremselampen ( i lyspanellet på førerbordet) blinker fortsat. Den
hvide lampe (kun i den vogn, hvor nødbremsen er trukket) går fra fast lyst til blink.

Kontakt 1566 (betjent af relæ 1566) giver konstant plus på kore 12 og minus på kore 9, hvorved
alle relæenheder i vognene slutter strømkredsen til NBO. Strømforsyningen til magnetventilerne
sker nu over relæ 27 i hver vogn (bilag 3), der har selvhold fra vognbatteriet. Udluftningen at
bremseledningen ophører og bremsen løses. Øvrige vognes magnetventiler hindrer yderligere
nødbremsninger med undtagelse af ATC-nødbremsning.

Det kortsluttede 1 kHz nødbremsesignal samt indkoblingen af magnetventilen annulleres først, når
nødbremsehanen tilbagestilles.

4.5 Funktionsbeskrivelse for EA (Bilag 7):

Når lkf. vil køre med aktiveret NBO, skal han først med kontakt pos. 1569 i førerbordets
midterkonsol tænde for NBO- eller NBO/ep styresystemet. UIC-kablets kore 9 og 10 forsynes med
1 kHz signalspænding. Som bekræftelse for, at NBO-systemet er koblet til, lyser den gule lampe
(NBO) i meldetableauet på førerbordet.
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HZM-bremsestyringen får at vide, om NBO eller NBO/ep er aktiveret. Ved NBO fylder HZM-
anlægget tryksensorstyret bremseledning igennem en stor luftpassage; ved NBO/ep vælges over
ep-relæ pos. 1584 (bremse) og 1585 (løse) UIC-ledningens kore 10 og 11.

Trækkes der nu en nødbremse i toget, kortsluttes korene 9 og 10 over en svingningskreds via en
kontakt på nødbremsegrebet. Som følge af dette stiger 1 kHz signalstrømmen i NBO-kortet og
over en strømdetektor registreres nødbremsen i lokomotivet og såvel optisk (blinklys, styret af
blinkrelæ pos. 1577) som også akustisk (brummer, pos. 1560) meddeles dette til
lokomotivføreren.

- Ønskes nødbremsningen gennemført, skal lokomotivføreren flytte køre /bremsekontrolleren i
stilling >Farebremse< og derved aktivere relæ pos. 1571, hvilket udløser selvhold af relæ pos.
1586 og selv går i selvhold over relæudgang fra havarilog. Nu styres toget med max. bremsekraft
enten pneumatisk eller elektropneumatisk fra HZM-anlægget og bringes til standsning.
Meldelampen i førerbordet blinker fortsat. Den går først over til vedvarende lys igen, når alle
nødbremsegreb i toget er stillet tilbage.

- Ønskes nødbremsningen overstroppet, aktiverer lokomotivføreren trykkontakt pos. 522
>Fyldestød<, som indenfor NBO-styringen aktiverer relæ pos. 1586 >Nødbremse overstroppes<,
som så over NBO-giverkortet går i selvhold, d.v.s. der opstår et vedvarende signal på UIC-kablets
kore 9 og 12, indtil den næste handling fra lokomotivførerens side vedrørende nødbremsning
indledes. Samtidig slukkes også for brummeren, men meldelampen i førerbordet blinker fortsat.

4.6 Påskrifter på lok/styrevogne og vogne (bilag 6):

Lokomotiver, styrevogne og vogne, som er udrustet med det nye NBO-system, tilføjes en ny
påskrift i forlængelse af den nuværende bremsepåskrift.

På førerbord i lampepanellet markeres lampe B2(på ADns-e) og D2(på EA) som NBO-lampe med
sort på gul bund.

I el-skab i vognene markeres NBO testknap, rød- og hvid NBO-lamper med rødt på hvid bund.
(Tegning DSB 3A17513)

5. TEST AF NBO(DSB)

5.1 Standtest

Afprøvning af NBO:
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1. Afprøvningen af NBO skal foretages i stammens sidste vogn ved hjælp af indbygget testknap i
EL-skab. På den måde afprøver man fejlfri UIC-kabel forbindelse mellem lokomotiv og vognene i
stammen.

2. Afprøvningen af NBO skal normalt foretages efter/samtidigt  med den sædvanlige
bremseprøve.

3. Hvis der ikke sker ændring i stammen (omrangering) i løbet af dagen, foretages afprøvningen
kun een gang.

4. Der skal to personer til afprøvningen:
-lokomotivfører i det aktive førerrum
-klargøringsmedarbejder i stammens sidste vogn

Forløb:

a. I førerrummet sikrer lokoføreren, at  NBO-styring er indkoblet. (I førerbordspanel lyser den gule
(B2) kontrollampe.)

b. Klargøringsmedarbejderen aktiverer NBO testknap i stammens bagerste vogn. (Knappen skal
holdes nede.)

Det, sker:
i førerrummet: I førerbordspanel begynder den gule(B2) kontrollampe at blinke. 

Højttaleren afgiver akustisk alarm.
i den sidste vogn: Den hvide meldelampe skal lyse og den røde meldelampe skal blinke i 

EL-skab.

c. Lokomotivføreren trykker på fyldestødsknap efter registreret optisk og akustisk alarm. Derefter
ophører akustisk alarm, men den gule kontrollampe blinker fortsat.

d. Den hvide meldelampe begynder at blinke i EL-skab i den sidste vogn. (Det melder om
lokoførerens betjening af fyldestødsknap.)

e. Derefter slipper klargøringsmedarbejderen testknappen. Meldelamperne (den hvide og den
røde) slukker i EL-skab i den sidste vogn og kontrollampen (B2) på førerbordspanel går over til
konstant lys.
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