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1 Sammanfattning

Järnvägsavdelningen vid statens väg- och trafikinstitut (VTI-J) genomförde
1992-11-02--05 en studieresa till Storbritannien. Studiebesök gjorde hos British
Rails (BR) huvudkontor, British Rail Research (BRR), British Rails ATP-projekt

(automatiskt tågstopp mm) samt Institute for Transport Studies (ITS) vid

University of Leeds.

Hos British Rails huvudkontor ñck vi en orientering om det preliminära förslag
till privatisering av BR som det brittiska transportministeriet framlagt sommaren

1992. Regeringens bedömning är att stora effektivitetsvinster är möjliga genom
en privatisering av järnvägen. Förslaget innefattar en försäljning av godstrañken

till privata företag, utläggning av persontrañken på entreprenad och i ett längre
perspektiv även privatisering av infrastrukturen.

British Rail Research med ca 750 anställda är en självständig resultatenhet inom
BR. Verksamheten är helt finansierad genom intäkter från uppdragsgivama som

främst utgörs av BRs divisioner men även av andra jämvägs- och transport-

företag. Hos BRR fick vi en orientering om deras FoU inom områdena

riskanalyser, transporter av farligt gods, aerodynamik, fordonsdynamik,

tillståndsanalys för strömavtagare/kontaktledning, fordonsövervakning och
plattformssäkerhet.

En av deltagarna bevistade ett seminarium "Active suspension technology for

automotive and railway applications" anordnat av The Institution of Electrical
Engineers. Redan idag finns exempel på "semi-active suspension" i tåg med

system för lutning av vagnskorgen men mycket arbete återstår innan aktiv

fjädring blir standard för tåg eller bilar.

Hos BRs Safety Projects Centre ägnades en dag åt BRs nya system för

automatisk hastighetsövervakning mm benämnt Automatic Train Protection
(ATP). Förmiddagen ägnades åt ett antal föredrag om systemets funktions-
principer, ñlosofm bakom systemet, utbildning av förare samt ATP-projektets
tidplan och genomförande. Eftermiddagen ägnades åt en demonstrationstur med
ett ATP-utrustat dieselmotorvagnståg för regional trafik inom det s k Chiltem

Pilot Scheme norr om London.

Institute for Transport Studies i Leeds har en jämfört med många andra

universitet omfattande järnvägs-FoU med både föreläsare och forskarstuderande

som är finansierade av BR. Verksamheten är främst samhällsvetenskapligt och
ekonomiskt inriktad med tyngdpunkten på persontrañkfrågor.
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2 Bakgrund till resan

Hösten 1991 gjorde statens väg- och trañkinstituts jämvägsavdelning (VTI-J) en
studieresa till Tyskland där även en representant för banverket (BV) deltog (VTI
Notat J 12). Efter denna resa väcktes tanken att som i ett led i den fortsatta

kunskapsuppbyggnaden besöka något ytterligare land för att få en inblick i
pågående forsknings- och utvecklingsaktiviteter (FoU) på järnvägsområdet.

Parallellt med detta överenskoms preliminärt mellan Statens järnvägars (SJ) Stab

Strategisk Utveckling och British Rail Research (BRR) att en studieresa skulle

genomföras under hösten 1992. Någon representant för SJ kunde emellertid
sedermera inte delta i resan.

Våren 1992 uppdrog SJ åt VTI-J att arrangera en studieresa under hösten samma
år. Kontakt togs med British Rail (BR), BRR samt med några universitet med
järnvägs-FoU varefter resan genomfördes 1992-11-02--06.

3 Deltagare i resan

Telefon

Lars Foberg LF Högskolan i Växjö 0470-687 83
Sven Fredén SF VTI-J 013-20 41 27

Johan Förstberg JF VTI-J 013-20 40 47

Ragnar Hedström RH VTI-J 013-20 40 44

Bertil Hylén BH VTI-J 013-20 40 43
Björn Kufver BK VTI-J 013-20 43 91
Erik Lindberg EL VTI-J 013-20 43 98
Svante Murman SM BV 0243-454 10

4 Resans huvudsakliga uppläggning

2 Måndag British Railways Board, BRs huvudkontor i London, diskussion

angående privatiserings- och avregleringsfrågor.

3 Tisdag British Rail Research, Derby

4 Onsdag (Gruppen uppdelad)

Seminarium angående "Active Suspensions", London
Plattformssäkerhet, Northallerton

Light Rail, Newcastle
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5 Torsdag Automatic Train Protection, London med omnejd

6 Fredag Institute for Transport Studies, University of Leeds

Deltagarna reste till/från England med en blandning av färdmedel, flyg, båt och
tåg. Härigenom fick vi ett intryck av resmöjligheterna (utöver flyg) innan
tågtrafiken genom kanaltunneln startar 1993/94. Upplevelsema var blandade
med kraftiga förseningar på alla färdmedel inklusive flyget. Måndagen 1992-05-
02 var t ex Jetfoiltrafiken Oostende-Dover inställd p g a stark vind och
resenärerna bussades till Calais för transport med vanlig båt Calais-Dover. Vi

fick alltså ett prov på den klassiska tidningsrubriken "Storm in the Channel -

Continent isolated" !

4.1 Reseintryck av ICE

En av resenärerna, JF, med stor erfarenhet från det svenska snabbtåget X2000

provade under resan till England Deutsche Bundesbahn (DB) nya stolthet ICE -

Inter City Express. ICE har en nominell topphastighet på 280 km/h och

kommersiell hastighet på 250 km/h och är väl värt en resa. Tåget år jämfört

med äldre tyska tåg mycket påkostat, med en restaurangvagn med takfönster,

formgjutna stolar, konferenskupé etc. För att kunna klara höga hastigheter

genom långa tunnlar är tåget försett med trycktäta gavelövergångar och vakuum-
toalettsystem. JF reste med tåget från Hamburg till Frankfurt på deras nybyggda
sträcka (Neubaustrecke) och på gamla sträckan. Tåget var fullsatt i andra klass

och välfyllt i första. Bokningssystemet tycks fylla en vagn först (i ordning från
restaurangvagnen i mitten av tåget) innan den belägger nästa vagn om man inte

har speciella anspråk på kupe, arbetsplats, antal platser till en grupp etc.

Gångegenskapema - Tåget har påfallande hög ljudnivå, delvis genom de öppna

ändpartierna. Lateralt går tåget enligt JFs mening bra men vertikalt är inte

gängegenskapema i klass med det övriga. Tidvis kommer tåget in i en vertikal

svängning, som är rätt så enerverande. Om man står vid övergången från en

vagn till en annan, kan man se hur vagnarna hoppar upp och ner. Ett annan
irritationsmoment är när tåget svänger av från Neubaustrecke ner till den gamla
sträckan, växelpassagen sker med kraftig och plötslig sidoacceleration.

Ytterliggare en fråga är hur pass läng sträcka tåget faktiskt framförs i högre

hastighet än 200 km/h. Det finns en informationsmonitor i vestibulema vilken

ibland visar hastigheten. En längre stunds studium av den ger att tåget har

svårigheter att nå upp till 250 km/h och ofta framfördes i betydligt lägre
hastigheter. Troligen skulle X2000 ha en chans till lika eller snabbare tid mellan
Hamburg och Frankfurt än ICE.
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5 Järnvägen i Storbritannien - allmän bakgrundsbeskrivning

En allmän bakgrundsbeskrivning av järnvägen i Storbritannien riskerar lätt att
bli en ingående historisk exposé. Det förtjänar emellertid att nämnas att

järnvägen i Storbritannien byggdes ut tidigt och snabbt. 1850, då i Sverige ännu

inte ens fattat beslut om byggande av ett nationellt järnvägsnät, fanns Över
10 000 km järnväg i Storbritannien (UK). Järnvägama byggdes så gott som
uteslutande i privat regi med många exempel på parallellbyggen för att

konkurrera om lönsamma relationer, t ex London-Birmingham och London-
Skottland.

För att möta en växande konkurrens från biltrafiken sammanslogs på 1920-talet
Över 100-talet järnvägsföretag till fyra. I denna process, kallad "the grouping"

kvarblev dock ägandet i privata händer. 1948 förstatligades stora delar av

transportindustrin inklusive järnvägarna och BR bildades. Det bör observeras att

i BR ingår inte järnvägen på Irland, här finns på Nordirland Northern Ireland

Railways, NIR och i Eire Irish Rail, IE.

I dag finns i UK till skillnad från i t ex Tyskland och Schweiz knappast några
järnvägar utanför den statliga järnvägen BR. Undantagen är vissa regionala
persontrañksystem såsom Londons och Glangws tunnelbana samt Light Rail-

systemen i London Docklands, Newcastle och Manchester. I sammanhanget

förtjänar också att nämnas att av de Över hundratalet museijärnvågarna bedriver

några en så omfattande trañk (annonserad i BRs tidtabell) att den närmast är att

betrakta som reguljär.

(De vittgående privatiseringsplanerna beskrivs närmare i nästa kapitel.)

Några nyckeltal:
BR SI/BV sort

Linjenät 16 584 10 800 km
Anställda 133 000 25 500
Resor 740 78 miljoner
Personkm 32 056 5 500 miljoner
Godsmängd 136 53 miljoner ton
Tonkm 15 347 18 569 miljoner

Källa: Railway Gazette International, July 1992

Nyckeltalen visar dels hur BR domineras av kortväga trafik, regionaltrañken
runt London och relativt kortväga systemtransporter av kol ger stora utslag i

statistiken.
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6 Privatisering av järnvägen i Storbritannien

Det brittiska transportministeriet har sommaren 1992 framlagt ett preliminärt
förslag till privatisering av British Rail (BR). Huvudskälet till privatiseringen
anges vara den framgång man haft med privatiseringen av andra offentliga

verksamheter t ex telekommunikationer, gas- och vattenförsörj ning och elkraft.

Regeringens bedömning är att stora effektivitetsvinster är möjliga även genom

en privatisering av järnvägen. Förslaget innefattar följande huvudkomponenter:

6.1 Infrastrukturen

Infrastrukturen skiljs från trafiken till en särskild organisation "Railtrack". Hit
förs ungefär samma funktioner som BV har i Sverige men även den dagliga

trafikledningen. Railtrack förutsätts lägga ut det mesta av spårunderhåll mm på

entreprenörer och sköta så lite som möjligt i egen regi. De som trafikerar

infrastrukturen förutsätts betala avgifter som till fullo täcker Railtracks kostnader

men i undantagsfall kan samhällsekonomiska bedömningar motivera särskilda
investeringsbidrag. Grundprincipen är att alla som kan betala avgifterna skall få

trafikera spåret, s k "open access". Inledningsvis avses Railtrack fortsätta som
en statlig organisation men slutmälet är att även infrastrukturen skall överföras i
privata händer.

6.2 Persontrafiken

A11 persontrafik kommer att succesivt läggas ut på entreprenad till cza 30-40

privata företag. Entreprenaderna avses läggas ut av statens "Franchising
Authority" linje- eller regionvis, någon konkurrens om kunderna på en och
samma linje bedömer man inte som rimlig. Trafiken förutsätts huvudsakligen
bedrivas med full kostnadstäckning (som InterCity trafiken idag) men trafiken
runt London och viss annan regionaltrafik bedöms även fortsättningsvis behöva

ett visst ekonomiskt stöd. Motsvarigheten till våra trafikhuvudmän, "Passenger

Transport Authorities", (som inte finns över hela UK) avses också vara med och
finansiera viss trafik.

Stationema förutsätts i första hand tas över av entreprenörerna. Samarbete dem

emellan och med lokala fastighetsföretag, kommuner mm bedöms också vara en

lämplig lösning i vissa fall.
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6.3 Säkerhet

UK införde på 1800-talet (då det fanns IOO-tals järnvägsföretag) en särskild
järnvägsinspektion som i viss mån varit internationellt stilbildande. Utvecklingen
med fler operatörer leder till nya och Ökade krav på inspektionen som dock av

regeringen förutsätts få nödvändiga resurser till förfogande. Nya system för
automatisk hastighetsövervakning mm (Automatic Train Protection, ATP, se

kapitel 9) som innebär en ökad "elektronisk samhörighet" fordon-bana är
exempel på ett område där flera operatörer kommer att innebära nya

frågeställningar.

6.4 Regulator

De största stötestenarna i privatiseringsprogrammet är hur spåravgifterna skall

beräknas och hur tillgång till spåret (och stationerna) skall kunna garanteras alla

operatörer på ett konkurrensneutralt sätt. Man väntar helt naturligt att trafik på

rent kommersiella villkor blir mest intressant på linjerna till London och på de
tider då redan idag spårkapaciteten är mycket högt utnyttjad.

För att lösa ovan nämnda och andra tänkbara konflikter inrättas ett nytt organ,
"Regulator", en tänkbar översättning vore kanske Järnvägsstyrelse (!) Här skall

även konsumentfrågor rörande t ex handikappanpassning och oskälig prissättning

hanteras liksom frågor rörande entreprenadvillkoren mellan staten och

entreprenörerna.

6.5 Aktuell debatt

De radikala förslagen har inte oväntat väckt en omfattande debatt varur endast

några exempel nämns i detta Notat;

Kritik har väckts mot principen om full kostnadstäckning för infrastrukturen.
Om en snar nedläggning av många regionala järnvägar skall undvikas krävs då
omfattande statliga/regionala driftbidrag till entreprenörerna som i sin tur skall
återbörda stora delar av bidragen till Railtrack.

Godstransportema som regeringen tänkt privatisera först finner f n inga

intresserade köpare. Ett rykte har spritts att om ingen försäljning visar sig
möjlig kommer regeringen att lägga ner BRs godstrañk.
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Uppsplittringen av persontrañken på tiotals entreprenörer kan leda till att ett

nationellt system splittras med stora svårigheter vad gäller information och

biljettsystem. Jämförelser görs med busstrañken där avregleringen lett till att

resenären fått mycket svårt att överblicka trañkutbudet. En gemensam tidtabell
för buss/tåg som finns i bl a Sverige, Tyskland och Schweiz är otänkbar i UK.

Open Access" och flera operatörer leder till en uppsättning nya kontrollorgan
och en ökad byråkrati med "Regulator" som får en stark men kanske också

omöjlig ställning där alla konflikter måste lösas.

Debatten kan med fördel följas i internationella facktidskrifter, t ex Railway
Gazette International. Modern Railways och International Railway Journal vilka
samtliga finns i VTIs bibliotek.
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7 British Rail Research

7.1 Allmänt

British Rail Research (BRR) är en självständig resultatenhet inom BR.
Verksamheten är helt finansierad genom intäkter från uppdragsgivarna som

främst utgörs av BRs divisioner men även av andra järnvägs- och transport-

företag. BRR har 750 anställda, de flesta i Derby, c:a 200 km norr om London,

och ett mindre antal på regionala laboratorier. Verksamheten är huvudsakligen

av teknisk och naturvetenskaplig karaktär, BRRs egen indelning är "civil,
electrical, mechanical, signalling/software engineering & scientiñc services".

Inför besöket hade vi översänt en beskrivning över någraFoU-områden som vi
var särskilt intresserade av. BRR hade tagit stor hänsyn till våra önskemål och
ställde upp med ett 20-tal föreläsare under vårt besök. Samtliga var Öppna för

diskussioner och intresserade av utvecklingen på motsvarande områden i Sverige

men samtidigt märkte man en tydlig kommersiell inriktning av BRR överlag.
Metoder och resultat släpps inte hur som helst men är till salu.

7.2 Riskanalyser

Peter Duncley vid BRRs Transport Studies Group beskrev pågående arbete med

att ta fram en metod för riskanalyser eller, som han kallade det, "en kvantitativ
metod för beslutsstöd (SafetyNet) uppbackad av teknisk expertis". Metoden
innebär ett utnyttjande av a) data om jämvägssystemet, b) historiska
säkerhetsdata, c) fel- och händelseträdsanalys samt (1) karakteristika hos aktuella

spåravsnitt och trañkeringssituationer. Metoden gör det möjligt att jämföra
egenskaper/säkerhet på en given delsträcka med motsvarande data för BR i sin
helhet. Några av syftena med metoden är att a) kunna mäta säkerheten och
identifiera olika riskfyllda situationer för en given delsträcka, b) utvärdera
effekterna av olika typer av förändringar (t ex beträffande trañkeringssituationen
eller i samband med införande av ny teknik) samt 0) prioritera mellan olika

typer av åtgärder.

Metoden har tillämpats i en pilotstudie avseende sträckan York - Newcastle, och
man har bl a tittat på sannolikheten för urspåring på broar samt möjligheten att
använda automatiska varningssystem för att höja säkerheten vid banarbeten.

Vidare gavs en kort sammanfattning av den totala olycksbilden vid BR som

visade att närmare tre fjärdedelar av det årliga antalet dödsfall inträffar i
samband med självmord eller personer som av annan anledning otillåtet
uppehåller sig inom spårområde. Den därnäst största kategorin (ca 10 - 15 %)
utgörs av s k "movement accidents" där bl a plankorsningsolyckor ingår, medan
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egentliga tågolyckor och "non-movement accidents" (elolyckor och andra

"stationsolyckor") svarar för relativt få dödsfall.

7.3 Farligt Gods

I Derby fick vi information om BR:s verksamhet beträffande transporter av
farligt gods. Ansvaret för kontroll av farligt gods delas mellan olika departement

beroende på vilket transportslag det gäller. Det finns emellertid ett Övergripande
organ, Health and Safety Commission, som har möjlighet att utfärda
övergripande föreskrifter gällande generellt för hela landet och alla typer av

transport med farligt gods.

Det farliga godset har klassiñcerats enligt gällande internationella normer och
med detta som underlag har BR upprättat en förteckning, "List of Dangerous
Goods" (LDG), i vilken de farliga ämnena återfinns.

Mycket arbete har utförts på att studera olika typer av förpackningar i vilka

farligt gods transporteras. Det gäller såväl små förpackningar som stora

tankvagnar. När det gäller mindre förpackningar är det viktigt att dessa tål stötar

och är motståndskraftiga mot innehållet. Lika viktigt är att dessa förpackningar
har ett sådant utseende att man noterar att de innehåller farligt gods. Som
exempel kan nämnas att tankvagnar innehållande gas målas vita med en bred

orangefårgad linje runt hela vagnen. Detta gör att innehållet i vagnen kan
definieras på ett långt avstånd. På vagnarna förekommer dessutom

varningsskyltar som visar vagnens innehåll, ämnets farlighet samt uppgifter om

vart man_ vänder sig för utförligare information om lastens egenskaper och

Tankvagnarna är för det mesta privatägda men men måste i princip vara byggda
på ett sådant sätt att de kan godkännas av BR.

BR har även utvecklat ett databassystem, TOPS vilket står för "Total Operations
Processing System". (Motsvarar SJs BRAVO) Detta datasystem innehåller

information om tågtransporter med farligt gods, vilken typ av farligt gods det är

frågan om samt var man kan hämta ytterligare information om ett specifikt

amne.

Informationssystemet bygger på ett mycket nära samarbete med den kemiska
industrin. Detta samarbete är frivilligt och går under benämningen "Chemsafe"
vilket är en förkortning av (the Chemical Industry Scheme for Assistance in
Freight Emergencies).

Som en del av BR:s verksamhet när det gäller transporter av farligt gods ingår

även utbildning och träning av den personal som berörs av dessa transporter.

Det gäller att tillgänglig information är lättöverskådlig så att personalen snabbt

och effektivt kan hitta nödvändig information vid en eventuell inträffad olycka.
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7.4 Aerodynamik

Den aerodynamiska enheten vid BR Research bildades för 20 är sedan för att
delta i utvecklingsarbetet beträffande höghastighetståg. Detta arbete har
succesivt utvecklats till att idag omfatta de tåg som kommer att trafikera
kanaltunneln mellan England och Frankrike. Avdelningen har nu 12 anställda
och studerar bl a:

Luftmotstånd vid höga tåghastigheter

Vindkrafter genererade av tåg som passerar (t ex enplattform) i hög fart

Tryckvågor som bildas när tåg möts
Risker för tågtrafiken i samband med extrema naturliga vindstyrkor
Aerodynamik, tryckvågor och ventilation i järnvägstunnlar*

*
*
*
*

Såväl teoretiska som experimentella studier genomförs vid avdelningen. Ett
viktigt hjälpmedel för de empiriska studierna är en modell av ett dubbelspår där

skalmodeller av olika typer av tåg (i skala 1:25) kan accelereras upp till en

hastighet av 200 km/tim.

7.5 VAMPIRE
(Vehicle dynAmics Modelling Package In a Railway Environment)

BR Research har tagit fram ett gångdynamiskt simuleringsprogram. Det består

av en preprocessor för deñnering av indata, ett analysprogram och ett post-

processor program för uppritning av resultat. Programmet har en väl

genomtänkt struktur och är betydligt mer användarvänligt än sina medtävlare.

BR Research säger i sin broschyr att det kan prediktera alla aspekter av

dynamiskt uppträdade hos jämvägsfordon. Detta behöver dock inte vara sant
men programmet klarar säkert av flesta av problemställningarna inom området
fordonsdynamik. Det programmet inte klarar att hantera är olika typer av spår,
spårstyvhet etc.

Det typiska användningsområden för Vampire är stabilitetsanalys, kurvtagnings-
förmåga, slitage, fordonsdynamik, adhesion, kinematisk profil. Programmet kan
även hantera strömavtagare aerodynamiskt. BR har tillgång till en testbana för

att kunna validera Vampire. BR har hittills använt programmet för att studera

fordonsgängen vid olika typer av spårlägesfel. Man har emellertid hittills inte
använt det för utvärdering av olika typer av spärgeometrier, t ex den
geometriska utformningen av grenspåret i spårväxlar.
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7.6 Tillståndsanalys

BR Research har under åren utvecklat tillståndsövervakning av olika system.

Exempel på sådana är Panchex för stömavtagarekontroll och Olive för

kontaktledningskontroll. Panchex bygger på en kontinuerlig mätning av alla
strömavtagarpassager i några snitt på järnvägen mellan London och Glasgow

och mellan London och Edinburgh. Systemet mäter upplyftet av strömavtagaren

och vibrationen i kontaktledningen och jämför detta mot ett gränsvärde.
Överskrider strömavtagaren gränsvärdema måste strömavtagaren kontrolleras.

Olive mäter på kontaktledningen genom en accelerometer inbyggd i en

strömavtagartopp. Om accelerationsnivän överskrider något gränsvärde, skickas
mätdata som anger plats och uppmätt värde via radiotill Derby för åtgärd.

7.7 Fordonsövervakning.

Målsättningen med fordonsövervakningen är kunna nå ett optimum av underhåll

för fordon. Det skulle kunna spara upp till 20 % av de årliga underhållskost-

naderna på GBP 500 M.

Det mest imponerande övervakningprogrammet är Demon Diesel monitoring.
Detta system bygger på ett stort antal mätpunkter i dieselfordon (en

dataloggning av ett antal parametrar hos fordonet) och ett intelligent

övervakningsystem. Systemet bygger på en avancerad matematisk modell med

sk neuralt nätverk, Cluster teknik, matematisk systematik och expertsystem.

Ett exempel på detta är att övervakningen av dieselmotorn. En predikterad

oljetrycksignal skapas med hjälp av temperatur, varvtal, belastning m m och

jämförs med den mätta oljetrycket. Om skillnaden mellan predikterad och mätt

oljetrka växer med tiden indikerar detta ett växande fel, som måste åtgärdas
inom vissa gränser.
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7.8 Plattformssäkerhet

Inför besöket vid BR Research hade vi översänt ett antal frågor rörande

plattformssäkerhet, vilka vi fick besvarade vid vårt besök på den aerodynamiska
enheten (se ovan). Dessa frågor ingår dock som en del i ett uppdragsprojekt från
Banverket och kommer att rapporteras i ett särskilt Notat, varför de inte

redovisas här.

På rekommendation från BR Research besökte två av resans deltagare (EL &

RH) en mindre station, Northallerton, ca 1/2 timmes resa från York där

tjärrtågen passerar i hastigheter upp mot 200 km/tim.

De säkerhetsanordningar som fanns på plattformen bestod av en målad linje

samt skyltar som varnade för passerande tåg (se bild 1 och 2 på nästa sida).
Totalt observerades fem passerande tåg. Observatörernas subjektiva intryck (för
båda var det första gången som de upplevde denna typ av tågpassager) var att

man grovt underskattar tågets hastighet ända tills det nästan är framme vid
plattformen, när det plötsligt verkar "explodera" i en snabb sekvens av ljud och

rörelse som, åtminstone de första gångerna, är tämligen obehaglig. Däremot

uppstod inga starkare vindkrafter vid tågens passage, troligen till stor del

beroende på att den naturliga vinden var svag (observatörema förflyttade sig
mellan plattformarna och hade därför den naturliga vinden från olika håll
beroende på det passerande tågets fårdriktning).
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BILD 1
Northallerton - Varningslinje på plattformen mm. Tåg passerar i 200 km/h.

 

2:
E

 

BILD 2
Northallerton - Varningsskylt på plattformen.
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8 Aktiv fjädring.

8.1 Allmänt

Under onsdagen bevistade JF ett seminarium "Active suspension technology for

automotive and railway applications" anordnat av The Institution of Electrical

Engineers. De flesta av föredragen hölls av företrädare av engelska bilindustrin

eller av forskare sponsrade av denna. Dock höll Professor A H Wickens,

University of Loughborough, ett öppningsfördrag "A review of progress in the
application of active suspension technology to railway vehicles", där han gick

igenom de problem som en boggiebyggare möter, när han ska dimensionera ett

fjädringsystem för järnvägsfordon. Fjädringsystemet ska inte bara bära

järnvägsfordonet utan isolera passagerare och gods från oregelbundenheter i

spårläget, styra fordonet i spåret, begränsa rörelserna så att inte fordonet
kommer utanför fordonsproñlen och minimera krafterna mellan fordon och

rälema. Detta innebär ett antal konflikter mellan olika önskemål. En mjuk
vertikal fjädring kräver exempelvis stora statiska rörelser. God kurvförmåga

kräver radiellt inställbara axlar, men mjuk fjädring i longitudinell led ger gärna
upphov till instabil gång. För ett jämvägsfordon är vertikala och laterala rörelser

lika viktiga. Dessa många motstridiga önskemål skulle kanske kunna minskas

med hjälp av aktiv fjädring och samtidigt ge bättre prestanda.

BR genomförde på 70 och 80 talet försök med aktiv fjädring. Dessa gav upp till

50 % reducering i accelerationnivåer i praktiska försök. Trots de positiva
erfarenheterna bedömdes det svårt att att ekonomiskt motivera användandet av

aktiv fjädring.

Fördelarna med aktiv fjädring kan vara:

1. Ge bättre vinst genom att erbjuda en bättre komfort
2. För samma hastighet och komfort kunna tillåta en lägre spårkvalité -

men, vad ska man då göra med konventionella tåg?
3. Kunna erbjuda högre hastighet på samma spår - men normalt är hastigheten

begränsad avkurvaturen och inte av spårläget.

I framtida tåg krävs högre energieffektivitet, vilket kan göras med lägre vikt hos
fordonen. Aktiv fjädring kan ge ett lättare fordon utan att reducera komforten.

Aktiv styrning av hjulparet eller hjulskivorna för att minimera spårkrafter, ge

bättre kurvförmåga och högre hastighet är en teknisk utmaning för järnvägs-
fordonskonstruktörerna.
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Exempel idag på fordon som använder aktiv kontroll eller aktiv fjädring är de

lutande tågen Pendolino (Italien) och X2 (Sverige). Pendolino har en aktiv
lateral fjädring, som återför korgen i mittläge under kraftig kurvgång.

Slutsatsen är att när det är ekonomiskt möjligt att tillgodogöra sig fördelarna

med aktiv fjädring, så kommer ett sådant system att introduceras på
järnvägområdet.

8.2 Försök med semi-aktiv fjädring

Det andra föredraget rörande järnvägsteknik hölls av GEC ALSTHOMs

(tillverkare av järnvägsfordon) medarbetare H R O 'Neill och G D Wale. Deras

föredrag "Ride improvements in a railway vehicle with a semi-active suspension

system handlade om att kunna förbättra den laterala fjädringen för ett

järnvägsfordon.

Med ökade krav på komfort och hastighet blir det allt svårare att förbättra

dagens passiva fjädringsystem, speciellt för laterala rörelser. Fjädringssystemet
har nått sin gräns för de möjligheter som finns tillgängliga. Rörelsen hos
fordonet måste hållas inom fasta gränser, så att inte fordonet kommer utanför

tillåten proñl.

Det är välkänt att om dämpningkraften kunde göras proportionell till den

absoluta hastigheten hos fordonet, skulle detta ge en bättre komfort. Detta skulle

kunna åstadkommas med en kontrollerbar dämpare i ett s k semiaktivt system.

Teoretiskt har GBC ALSTHOM räknat på ett sådant system, där lateral
dämparen kan antaga två värden, ett lågt och ett högt värde. De har simulerat en
BR Mk IV personvagn, som har två dominanta laterala svängningar. En

svängning har frekvensen vid 0.55 Hz och den andra är hastighetsberoende och
har frekvensen 3.5 Hz vid 225 km/h. Nuvarande dämpningssystem är beräknat
för att klara den lägre svängningsmoden vilket medför att den övre

svängningsmoden exiteras kraftigt av spårfel.

Den lägre frekvensen exiteras av långvågiga spårfel med typisk längd av 100 m

eller av in- och utgången ur en kurva. Målsättningen med analysen var att kunna

öka dämpningen för den låga svängningsmoden utan att försämra den

uppträdande vid den höga.

Simulering av fordonet skedde med hjälp av BR Researchs VAMPIRE

gångsimuleringsprogram. Spårdata som indata till modell var

1. BR huvudlinje jämn kvalité. Ett spår med jämnt störningsbrus inlagt
2. BR höghastighets provbana. Sinusexitation med växande frekvens och

minskad amplitud för att prova ut oönskade resonanser
3. Kurva med 141 mm rälsförhöjning i 200 km/h.
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Lateraldämpare ändrades från normalt ca 26 kN/s till kontrollerbart beroende på
styrlag till låg dämpning på ca 12 kN/s till hög dämpning på ca 70 kN/s.
Fjäderstyvheten var hela tiden ca 1.7 MN/m. Den absoluta laterala hastigheten
kan åtstadkommas med hjälp av fordonsmonterad accelerometer och med

Signalbehandling med integration och högpassñltrering.

8.3 Simuleringsresultat.

Vibrationsnivån mätt enligt ISO 2636 draft 5 minskade med 18 % över släpande
boggin och över förande boggi med 28 % på spår typ 1 jämnt spår. På spår av
typ 2 (sinusexitation) var förbättring ca 12 - 28 % i rms vägd acceleration. På
kurvspår blev det ingen förbättring beroende på att fjädringen pressades ut mot
"bumpstop". I detta fall är det önskvärt att den semiaktiva dämparen arbetar

tillsammans med en korgcentrerings- eller lutningsmekanism för att undvika

oönskade "bumpstop".

8.4 Praktiska försök.

En enkel skalmodell av vagnsänden i en MK IV personvagn byggdes upp. Den

bestod av ett dubbelsäte, som monterades på en släde. Denna var förskjutnings-

bar i sidled. Vikten på modellen var 1,4 t. Slåden med sätema kunde exiteras
med boggirörelser över en kraftöverföring med fjäder och dämpare, vilka
representerande den laterala sekundära fjädringen.

Resultatet var att accelerationsnivån mätt med ISO vägt ñlter minskade med

20 % från 37.4 mg till 27.3 mg för en mätbar parameter. Subjektivt var
komforten klart förbättrad.

Som avslutning på föredraget visade O Neill och Wale en film från försöken
med modellen. De hade för att illustera minskning i vibrationer ställt upp en

behållare med blått vatten i på ett bord. Vattnet var nära att skvätta ut vid prov

med normal dämpning och var relativt stilla när den semi-aktiva dämparen var i
bruk.

Figurerna (efter detta kapitel) visar:

Figur 1 Skiss över BR Mk IV personvagn.

Figur 2 Skiss över försöksmodell visande kraftkälla, fjädersystem och fordons-
modellen.

Figur 3 Frekvensresponsen för passiv och semi-aktiv dämpare på jämnt spår.

VTI Notat J 18, 1992 16



Figur 4 Acceleration för korgen med passiv och semi-aktiv dämpare pä

sinusspäret.

Figur 7 Spärindata och Överföringsfunktioner med olika dämpare inkopplade.

Figur 8 Jämförelse mellan accelerationsnivåer för det semi-aktiva och det

passiva systemet.

8.5 Aktiv fjädring för bilar.

De Övriga föredragen handlade om olika sätt att styra vertikaldämpama i bilens
fjädersystem. Ofta var modellerna mycket enkla. Man studerade endast en
hjulupphängning (kvartsbil-modell) med fem frihetsgrader. Några hade byggt
experimentfordon med märkliga hjulupphängningar. Problemet är att hitta

tillräckligt robusta och driftsäkra komponenter och framför allt hitta styrsystem
som inte behöver stora mängder energi eller effekter. Det är långt innan

vardagsbilen får ett aktivt fjädringssystem och inte bara de allra dyraste och

exklusivaste märkerna.
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9 ATP (Automatic Train Protection)

Torsdagen den 5:e november ägnades åt ett besök vid BRs Safety Projects

Centre nära Victoria Station för att informera oss om BRs nya system för
automatisk hastighetsövervakning mm benämnt Automatic Train Protection

(ATP). Förmiddagen ägnades åt ett antal föredrag om systemets funktions-

principer, filosofin bakom systemet, utbildning av förare samt ATP-projektets
tidplan och genomförande. Vi fick även med oss en videofilm (finns hos VTI-J)
som på ca 1 timme i detalj beskriver de olika funktioner som finns i systemet.
Eftermiddagen ägnades åt en demonstrationstur med ett ATP-utrustat
dieselmotorvagnstäg för regional trafik (class 165 Networker Turbo) strax

utanför London inom det s k Chiltern Pilot Scheme.

9.1 ATP-projektet

BRs ATP-projekt startade hösten 1988 och omfattade inledningsvis en

kravspecifikation samt två olika pilotprojekt. Det ena pilotprojektet genomfördes

på en av huvudlinjerna (Great Western Main Line) som trafikeras av snabbtåg,

medan det andra genomfördes på en förortslinje i närheten av London (Chiltern

Lines) som trafikeras av dieseldrivna motorvagnståg. ATP-utrustningen till de

två pilotprojekten har levererats av ACEC i Belgien respektive Standard Electric
Lorenz i Tyskland. Båda pilotprojekten har nu utvärderats och skall ligga till

grund för fortsatt kravspecifikation. Härvid tas särskild hänsyn till lokförarnas

erfarenheter och synpunkter beträffande de två systemen. Det fortsatta
införandet av ATP inom BR är tänkt att ske successivt (och selektivt) under en

period på 10 - 15 är.

9.2 BRs ATP-filosofi

Det främsta syftet med att införa ATP är att Öka ätlydnaden av hastighetsgränser
och signaler samt att eliminera fel/risker som beror på "den mänskliga faktorn".
De krav som ställs på systemet är att det skall:

Övervaka tågets hastighet
Förhindra att tåget passerar stoppsignaler (signals at danger)

Förhindra att man kör in i stoppbockar

Förhindra att tåget "rullar iväg" (om t ex föraren lämnat förarhytten)
Ge information till föraren*

*
*
*
*

Höga krav ställs på presentationen av information till lokföraren. Förutom att

den skall vara tydlig och logisk, får den inte förändra förarens "normala" sätt att
framföra tåget. Som en följd av detta krav anser man att systemet endast skall
visa "nödvändig" information. Hit räknas information om a) graden av ATP-
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övervakning (fullständig eller partiell), b) hastigheter och signaler samt 0)

varningar, ATP-ingripanden och fel. Systemet skall även tillåta föraren att återta

kontrollen efter ett ATP-ingripande när detta kan ske utan risk, samt informera

föraren om att så är fallet. Däremot anser man inte att information om tågets

bromskurva behöver visas.

9.3 Förarutbildning

Utbildningen av lokförare på ATP-systemet genomförs under två dagar (det

anses viktigt att inte belasta eller förvirra föraren med "onödig" utbildning!).
Dessutom får varje förare en personlig instruktionsvideo innan utbildningen äger
rum. Den första utbildningsdagen ägnas dels åt lärarledd undervisning, dels åt

att varje förare går igenom ett PC-baserat instruktions- och simuleringsprogram

som även gör det möjligt för föraren att kontrollera sina ATP-kunskaper. Den

andra utbildningsdagen ägnas åt praktiska övningar i att köra med ATP under

ledning av instruktör.

9.4 Teknisk beskrivning

9.4.1. Signalöverföring

Överföring sker endast i riktning signalsystem - > drivenhet. Överföringen sker

punktvis antingen med hjälp av "beacons" (transpondrar, baliser) eller korta

antennslingor i spåret.

9.4.2. Signalinformation och signalpresentation

Runt hastighetsmätarens periferi presenteras med hjälp av lysdioder den aktuella
takhastigheten - betingad av fordon och bana samt i aktuella fall av en
inbromsningskurva före en restriktiv signal - och målhastighet. Före en

restriktiv signal visas även en "release speed". Denna anger den högsta hastighet

varmed fordonet kan närma sig signalen utan att ATP ingriper även om ATP-

systemet fortfarande har informationen att signalen visar stopp. Syftet är att om

föraren ser att att stoppsignal övergår till att visa kör sedan han passerat

signalens bortre balis inte skall behöva bromsa till stillestånd innan han passerar

den balis som finns vid signalen. Först när tåget passerar stoppsignalen sker
automatisk nödbromsning. Detta system förutsätter att det finns en skyddssträcka
(overlap) bakom signalen. Denna sträcka, som oftast är 183 m (200 yards), är

signaltekniskt 'så anordnad att inga konflikter med andra tåg eller andra faroment

uppkomma.
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Utöver den analoga informationen av hastighet finns en alfa-numerisk display

med tre tecken som i kodform visar uppstartmeny och informerar om

övervakningsstatus mm.

9.4.3. Utveckling, implementering, kompatibilitet

Det var intressant att notera att BR även i framtiden avser att ha flera olika

system för trañkledning och automatiskt tågstopp etc. Man avser införa ATP
främst på linjer med hög hastighet och/eller mycket komplicerade trafikför-
hällanden. För övriga signalreglerade linjer ämnar man bibehålla det äldre

elektromekaniska systemet AWS. (Automatic Waming System). Vid utpräglade
glesbygdslinjer i t ex Skottland och Wales kommer trañkledningen inom en

överskådlig framtid att skötas med hjälp av RETB (Radio Electronic Token

Block) där linjesignaler helt saknas.
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10 Institute for Transport Studies, University of Leeds

På grundval av bl a fackpressartiklar och tidigare kontakter med VTI-forskare
bedömdes ett besök vid Institute for Transport Studies (ITS) vid University of

Leeds som intressant. Vid sidan av universitetet med c:a 10 000 studenter finns i

Leeds en teknisk högskola, "polytechnic", med ungefär lika många studerande.

ITS har ingen grundutbildning utan bedriver förutom forskning utbildning på
Mastersnivä, 50-60 personer avlägger årligen MA in Transport Economics och
M 50 (Eng) in Transport Planning and Engineering.

ITS har förutom FoU pä vägomrädet en jämfört med många andra universitet
omfattande Järnvägs-FoU med både föreläsare och forskarstuderande som är
finansierade av BR. Verksamheten är mest uppdragsñnansierad men statsanslag

finns för den ovan nämnda Mastersutbildningen.

ITS jämvägs-FoU är främst samhällsvetenskapligt och ekonomiskt inriktad med

tyngdpunkten på persontrañkfrägor.

Inom regionaltågsområdet har ITS gjort flera studier rörande nyöppning av

stationer där placering, utformning, turtäthet mm bedömts med hjälp av s k

Stated Preference studier. I UK har de senaste decennierna BRs linjenät varit
ganska oförändrat medan c:a 200 stationer ny- eller återöppnats, en liknande

utveckling kan skönjas på de svenska länsjärnvägarna (och i viss mån

stomjärnvägarna) i början av 1990-talet.

I övrigt har ITS gjort omfattande studier av interregional persontägtrañk bl a

beträffande efterfrägeelasticiteter. För närvarande bedrivs ett projekt "European

Rail Comparisons" där kostnads- och produktionsdata från 13 europeiska
järnvägar samlats och avses avrapporteras i en jämförande studie över
produktivitetssldllnader och vad dessa kan bero på.

ITS bedriver också FoU inom områdena "Demand management and control"

samt "Traffic monitoring and modelling". Här har bl a arbete utförts inom

ramen för DRIVE i samverkan med Transport Research Laboratory, VTIs
motsvarighet i UK.
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ll Fortsatta aktiviteter

Peter Shrubsall från BRR avser besöka BV under vintern 1993. Intressanta
samarbetsfrågor ñnns framförallt inom områdena spårteknik, bulleroch övriga
miljöstömingar. Det fanns även ett intresse från BRR att lära av SJ/BV hur
srömavtagare fungerar under vinterförhållanden, här har BR haft stora problem

särskilt i högre hastigheter 160-200 km/h.

VTI-J kan inom ramen för FoU rörande underhållskostnader för (främst

lågtrañkerade) järnvägar komma att kontakta BR för att närmare studera de

uppföljnings- och planeringssystem (MARPAS) som BR bygger upp på detta
område.

Det material angående plattformssäkerhet som tillhandahölls av BRR kommer att

användas av VTI-J i den förstudie på området som utförs på uppdrag av BV.

Inom det större projektet angående farligt gods som VTI-J bedriver i samverkan

med bl a SJ och BV har tidigare visst material erhållits från BR och vidare
kontakter avses tas under projektets forsättning.

Inom ett nyligen påbörjat arbete på uppdrag av BV rörande trañkeringskostnader

avser VTI-J hålla kontakt med ITS för att utbyta erfarenheter. (ITS projekt

"European Rail Comparisons").

Avslutningsvis bör framhållas den smidighet, öppenhet, (förutom BRRs

principellt affärsmässiga hållning) frånvaro av statustänkande etc. som präglar

umgänget med BR m fl. Dessa faktorer plus naturligtvis att engelskan är det

främmande språk som vi svenskar behärskar bäst (och bättre än många andra
européer) underlättar i hög grad fortsatta kontakter med UK.
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12 Kontaktpersoner

Charles Brown

British Railways Board
Euston House

24 Eversholt Street

London NWl l DZ

tel +44 71 922 4133

fax +44 71 922 6342

Peter Shrubsall

British Rail Research

P 0 Box 2

London Road

Derby DE 24 8YB
tel +44 332 26 44 47

fax +44 332 26 49 13

Bob Walters

British Rail Projects
Eastern Side Ofñces

Hudsons Place

Victoria Station

London SWlV lJY

tel +44 71 922 96 78

fax +44 71 922 62 06

Dr Tony Fowkes
Lecturer

Institute for Transport Studies
University of Leeds
Leeds LS2 9JT
tel +44 532 33 53 40
fax +44 532 33 53 34
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