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SAMIWANFATTNING
VTIs järnvägsavdelning (J) gjorde 1991-09-18--27 en studieresa till Tyskland. Syftet
med resan var att få en bild av FoU på järnvägsområdet i Tyskland.
Studiebesök gjordes hos Deutsche Reichsbahn (DR), Hochschule für Verkehrswesen
Friedrich List i Dresden (FL) samt vid fyra olika enheter inom Deutsche Bundesbahn

(DB).

Vid DR i Berlin ñck vi en redogörelse för DRs situation i tekniskt och ekonomiskt
avseende efter 40 års planekonomi. Enbart för att ta igen försummat underhåll krävs

c:a 40 miljarder DEM, därefter kan eventuella standardhöjningar börja diskuteras. Vi
fick dock inte något intryck av att DR närmare hade diskuterat hur FoU kan komma
in i förnyelsearbetet.
FL är en av de få högskolorna i Europa med transportinriktning med c:a 4 000
studenter. Vi fiCk vi en allmän presentation av högskolans verksamhet och en närmare

genomgång av områdena trañkteknik samt trafiksäkerhet. Intrycket från FL är att

forskningen bedrivs med hög vetenskaplig kompetens men att bristen på tillgång till
västeuropeisk litteratur och teknologi har satt sin prägel på verksamheten. Det finns

emellertid en mycket medveten strävan från FLs sida att knyta kontakter med västeuropeiska forskningsinstitut.

Hos DB gjordes studiebesök i München, Stuttgart med omnejd, Frankfurt a. M. och

Minden med bl a följande inslag:

Spårteknik - DBs synsätt var i stort att det spår man har idag är så bra att det inte kan

utvecklas vidare. Även vad gäller växlar anser man att utvecklingsarbetet är avslutat i
och med utvecklingen av nya växlar för högre hastigheter i grenspåret. Vi märkte
dock att klotoidväxlar som ofñciellt inte förespråkas ändå hade vissa sympatisörer.
Lokförarmiljö - Presentationen inriktades främst på ICE-tågens förarplats som är en

utveckling av DBs "standardförarplats". Vi fiCk också en kort presentation av en

vidareutveckling för internationella ICE-tåg där flera olika länders hyttsignalsystem
måste presenteras på instrumentpanelen.

Plankorsningar - DB är, som på många andra områden, hårt styrt av lagstiftningen
och handlingsutrymmet upplevs som starkt kringskuret. Den svenska modellen med
närvarokontroll i korsningar med sth > 160 väckte dock intresse.

Farligt gods - Någon tågolycka med dödlig utgång har inte inträffat sedan 1971. Den
uppföljning som DB gör visar att olyckstillbud och incidenter så gott som uteslutande
beror på slarv i hanteringen med t ex läckande tankvagnslock, materielfel är sällsynta.
Transporter med farligt gods är mycket uppmärksammade - det finns alltså stora

likheter mellan svenska och tyska förhållanden.

Jämvägsavdelningens studieresa i Tyskland 18 - 27 september 1991.
VTIs järnvägsavdelning (J) gjorde 1991-09-18--27 en studieresa till Tyskland. Syftet
med denna reseberättelse är att redovisa sakinnehållet i de olika studiebesöken och

deltagarnas intryck av dessa. Vidare har i avsnitt 10 resp. 11 kontaktpersonerna inom
de olika organisationerna liksom erhållen litteratur etc. förtecknats
I texten har även ett diagram och 6 foton infogats. Kvalitén på dessa foton är något

varierande eftersom de har kopierats från fargdia. Ett omfattande dia- och videomaterial finns emellertid tillgängligt hos deltagarna som förtecknats nedan.
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Deltagare i studieresan
Telefon

Sven Fredén
Bertil Hylén

J
J

Erik Lindberg
Mikael Prenler
Börje Thunberg

J
Banverket
J

Björn Kufver
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013 - 20 41 27
013 - 20 40 43

J

013 - 20 43 91

(1991-09-18--24)

013 - 20 43 98
0243 - 454 13
013 - 20 43 07

Syftet med resan

Syftet med resan var i korta drag att:
-

Få en bild av DRs situation efter Tysklands återförening, moderniseringsbehov, FoU-behov, samarbete med andra länder etc.

-

Knyta kontakt med Hochschule für Verkehrswesen Friedrich List i Dresden
(en av de få högskolorna i Europa med transportinriktning) och få en inblick
i deras FoU på järnvägsområdet.

-

Få en bild av "state of the art" inom DB, DBs FoU inom vissa områden, DBs
samarbete med universitet och högskolor.
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Resans huvudsakliga uppläggning

Nedan redovisas resan i koncentrat, en närmare beskrivning återfinns i avsnitten 5-8.
18 0 Berlin
19 To Dresden
20 F Dresden

Deutsche Reichsbahn (DR), Zentrale
Hochschule für Verkehrswesen Friedrich List (FL)
Hochschule für Verkehrswesen Friedrich List

23
24
25
26
27

Bundesbahn-Zentralamt (BZA)
Bundesbahn-Zentralamt, Bundesbahnschule
Bundesbahndirektion Stuttgart
Deutsche Bundesbahn (DB), Zentrale
Bundesbahn-Zentralamt (BZA)

M München
Ti München
0 Stuttgartregionen
To Frankfurt am Main
F Minden

Resan gjordes hela vägen med tåg vilket bl a gav tillfälle att pröva på DRs och DBs V
c:a 10 typer av rullande materiel av olika slag från 30 år gamla sovvagnar till de nya
ICE-tågen där vi även ñck åka i förarhytten mellan Frankqu och Hannover.
4

Planering av resan

Både DB och DR har representation i Stockholm och genom dessa erhölls vissa
organisatoriska uppgifter och adresser. DB, DR och FL tillskrevs i början av 1991
med en kort beskrivning av VHS och 15 arbete och med våra önskemål i stora drag.

Samtliga förklarade sig beredda att ta emot oss men den tid för resan som ursprung-

ligen var planerad, slutet av maj 1991, passade dåligt för DB med hänsyn till

tidtabellsskiftet 1991-06-02 och de stora trañkeringsförändringarna i samband med
detta. Resan flyttades alltså till slutet av september 1991. .

I samband med en tjänsteresa till Schweiz besökte Bertil Hylén DBs huvudkontor för
att närmare diskutera uppläggningen av studieresan. Under sommaren erhölls därefter
mera specificerade program från Tyskland.
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Deutsche Reichsbahn (DR)

Det bör inledningsvis observeras att den tyska återföreningen 1990-10-03 inte innebar
någon omedelbar sammanslagning av de två tidigare tyska staternas järnvägsför-

valtningar, DR i DDR och DB i BRD. En sammanslagning till en förvaltning,
preliminärt kallad Deutsche Eisenbahn (DE), planeras emellertid.
Inför besöket hos DR hade vi begärt att få diskutera följande frågor.

*
*
*

Integreringen av DR och DB med hänsyn till skillnader beträffande teknisk
standard, företagskultur etc.
Samarbete mellan DR och andra järnvägar
Angelägna modemiseringsbehov och FoU-behov i detta sammanhang

DRs roll i en marknadsekonomi i stället för 40 års planekonomi.

DRs situation 1991 sammanfattades av chefen för strategisk planering, Dr. Werner
Wirth, på följande sätt:
- Infrastrukturen uppvisar stora brister på så gottsom alla områden. Sth på hela DR är
120 med många sth-nedsättningar. Rangerbangårdarna är överdimensionerade med

tanke på den tunga industrins tillbakagång i gamla DDR, de arbetar också med

föråldrad teknik. Signaltekniken är föråldrad och allt för personalkrävande.

- Lokbeständet är huvudsakligen inriktat på tunga godstransporter, sth 160 är för lite

för dagens persontrafik, dieselloken är föråldrade. Däremot har elloken internationellt
sett hög standard, c:a 50 har lånats ut till DB.
- Personvagnsbeståndet har också sth 160 (som regel) och allt för låg standard.
- Godsvagnsbeståndet är för stort och föråldrat.

De nya förbundsländernas investeringsbehov i järnvägen är enorma (samma gäller

naturligtvis inom vägsektorn m fl områden). DR bedömer att enbart för att ta igen
försummat underhåll krävs minst
40 miljarder DEM, därefter kan man börja diskutera
standardhöjningar och förbättringar. Planer för olika åtgärder har förelagts trafikministeriet men finansiering och genomförande är osäkert. Någon direkt strategi för
hur FoU kan komma in i förnyelsearbetet finns inte - vi fick snarare uppfattningen
(som sedermera bekräftades hos DB) att nytänkande har svårt att slå igenom i stora
och traditionstyngda organisationer som DR och DB. (Se även avsnitt 8)
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Hochschule für Verkeh
rswesen " Friedrich Lis
t" i Dresden

trañktekniska frågor vid fak
ulteten för väg- och vatten
byggnad och trañkinfrastruk
de andra åt trañksäkerhetsf
tur,
orskning vid lnstitutionsgru
ppen för rätts- och säkerh
ets-

BILD 1.
Konsistoriums sessionsa
l hos Hochschule für Ve
rkehrswesen "Friedric
VHS och högskolans medarb
h List".
eta

re.

Vid högskolan förekommer forskning kring såväl banteknik och fordonsteknik som
trañkteknik. En kortare diskussion visade att Dr. - Ing Köhler som skrivit boken
Gleisgeometrie (Transpress förlag) arbetar vid högskolan och att högskolan bedrivit
forskning åt ORE (Internationella järnvägsunionens FoU-organ) angående tryck- och
dragkrafter i långsamma godståg (kvasistatiska betraktelser). Samverkan fordon-bana

verkade inte vara något högt prioriterat område. Fordonsteknikema visade viss

irritation över spårväxlarnas geometriska utformning medan banteknikerna ansåg att
fordonen skulle utformas efter banan som den alltid har byggts.

Högskolan visade sig dock ligga långt framme vad gäller datorhjälpmedel i trafikplanering. Ett långt framskridet projekt är on-line beräkning av optimal (minsta
energiförbrukning) hastighetsproñl för S-bahn i Berlin: Varje individuellt tåg får en
rekommenderad hastighet broende på tågets läge och eventuella försening jämfört med
tidtabellen.
Ett annat intressant projekt är tidtabellsarbete med dator. I en PC finns infrastrukturen
inlagrad och operatören kan sedan lägga ut olika tåg i en tänkt grafisk tidtabell. I ett
interaktivt förfarande varnar datorn för konflikter mellan olika tåg varpå operatören
enkelt kan modifiera tågens rörelser. Programmet bedöms kunna användas både vid
tidtabellsarbete och vid operationell tågledning.

Vid Institutionsgruppen för Rätts- och Säkerhetsvetenskap under ledning av Prof. Dr.

med. habil. Rolf Ebert bedrivs forskning inom områdena vägtrañksäkerhet, optisk
varseblivning med inriktning mot säkerhetsfrågor, trañkantutbildning, trañkmedicin/ psykologi, transporter av farligt gods samt säkerhet i spårburen trafik. Vid

institutionsgruppen som totalt har 55 medarbetare ägnar man sig i också viss
utsträckning åt juridiska och trafikkriminologiska frågor. Bland de forskningsuppgifter
man ägnar sig åt kan nämnas studier av komplexa säkerhetslösningar,

informationssystem och trafiksäkerhet, barn och trafik, psykologiska olycksorsaker,

risk(säkerhets-)analyser i samband med transporter av farligt gods, människa-maskinomgivningssystem samt olyckssannolikheter i samband med plankorsningar.

Efter en serie korta föredrag från de ansvariga för institutionsgruppens olika

forskningsprogram fick vi tillfälle att besöka tre olika laboratorier där man
demonstrerade metoder för bearbetning av psykofysiologiska mätningar upptagna in

situ från exempelvis lokförare, arbete med att utveckla modeller för bl a

plankorsningsolyckor samt en perceptionspsykologisk försöksuppställning för att
studera reaktionstider som en funktion av lateral synvinkel och stimulus-intensitet.
Intrycket från besöken i laboratoriema var att arbetet bedrivs med hög vetenskaplig
kompetens, men att det i viss utsträckning präglas av de speciella villkor som stora
delar av den östeuropeiska forskningen åtminstone tills ganska nyligen levat under
(mycket liten tillgång till västlig litteratur och teknologi).
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Deutsche Bundesbahn (DB)

7.1

Bundesbahn-Zentralamt (BZA) München

BZA kan sägas motsvara vissa av SJ/BVs centrala stabs- och utvecklingsfunktioner.
BZA München arbetar huvudsakligen med infrastrukturbetonade frågor och vi hade
bett att få diskutera DBs arbete vad gäller spårkonstruktion, signalsystem, utformning
av törarhytter och plankorsningar.
»
Spårgeometri
Höghastighetssträckoma (Neubaustrecken eller NBS) hos DB har dimensionerats för
en blandad trafik med snabba resandetåg och långsamma godståg. Kraven på
spåröverbyggnaden har därmed blivit högre än för de franska TGV-sträckoma som

dimensionerats för en renodlad trafik med lätta men snabba resandetåg.

DB uppger nu att NBS dimensionerats för en högsta hastighet av 250 km/h. I normal-

fallet används minst 7 000 m horisontalradie som då förses med 45 mm rälsförhöjning
vilket skall jämföras med upp till 150 mm på normala DB-sträckor. Vid 250 km/h

erhålls vid normalradien 7 000 m endast 60 mm rälsförhöjningsbrist. På äldre sträckor
tillåts normalt 100 mm rälsförhöjningsbrist (130 mm i undantagsfall).

Det kan vara intressant att jämföra de nu byggda NBS med hur DB tänkt och planerat

tidigare:

I Rail International May 1975 uppges att dimensionerande hastighet är 300 km/h. Vid

maximal rälsförhöjning 150 mm och önskvärda 0 mm i rälsförhöjningsbrist blir

normalt minsta radie 7 000. I undantagsfall kan 50 mm rälsförhöjningsbrist

accepteras, vilket ger en minimiradie på 5 300 m. Dessa krav på linjeföringen kan

jämföras med standarden på de franska TGV-linjema: Normalt är minsta radien 4 000
m och i undantagsfall 3 200 m. De tyska mycket höga kraven på linjeföringen ledde
till att de banorna blev mycket svåra att passa in i terrängen och till att de boende
protesterade. När transportministern 1976 beviljade pengar till NBS Mannheim-

Stuttgart angav han att dimensionerande hastighet skulle sänkas till 250 km/h.

I Eisenbahningenieur 35 (1984) 9 kan man ta del av enhärledning av normalt minsta
radie och undantagsvis minsta radie med de nya förutsättningarna:

I normalfallet skall rälsförhöjningsbristen begränsas till 60 mm för tåg i 250 km/h och
rälsförhöjningsöverskottet till 20 mm för tåg i 120 km/h. Normalt minsta radie blir
med dessa förutsättningar 7 000 m med 45 mm rälsförhöjning. I undantagsfall får
rälsförhöjningsbristen uppgå till 80 mm för tåg i 250 km/h om rälsförhöjningsöverskottet för tåg i 80 km/h begränsas till 50 mm. Med dessa förutsättningar blir
undantagsvis minsta radie 5 100 m med 65 mm rälsförhöjning.

I Rail International May 1985 föreslås också normalt minsta radie 7 000 m och
undantagsvis 5 100 m vid en blandad trañki 80 - 250 km/h. Motiveringen är kort och
gott "the viewpoint of economical track maintenance". Med detta avses dock inte de
begränsningar i i rälsförhöjningsbrist och -överskott som presenterats i Eisenbahningenieur 35 (1984) eftersom radien 7 000 m nu förslås förses med 65 mm
rälstörhöjning och radien 5 100 m med 85 mm.
Det finns alltså, som framgår ovan, många och goda skäl att använda en normalt
minsta radie på 7 000 och en undantagsvis minsta radie på 5 100 m.
Spårväxlar för höga hastigheter.
De vanligaste höghastighetsväxlama hos DB är:
1:18.5 med R1200 m för 100 km/h

1:26.5 med

R 2 500 m för 130 km/h

Därutöver finns två exemplar av en växel
1:42 med R7000 + 6000mför200km/h
(1: 18.5-växlar finns även hos Banverket som också avser att anskaffa 1:26.5-växlar.)
Grenspårskurvans geometri består av 1-2 cirkulära kurvdelar. Inga övergångskurvor
används i grenspårskurvan.
Vi frågade varför DB inte använder s k klotoidväxlar som många andra järnvägar

(SNCF, SBB, ÖBB, BR, NS...) gör, eftersom tåggången då blir bättre. Svaret blev att

man ansåg i och för sig att klotoidväxlar var klart bättre men växeln 1:26.5 togs fram

för ett tiotal år sedan och konstruktionsarbetet är nu avslutat. Växeln 1:42 var man

heller inte stolt över. Denna växels geometri bestämdes av behoven på en befintlig
avgreningspunkt med många besvärliga förhållanden bl a bergväggar. Man påpekade
noga att växeln bara finns i två exemplar på en förgreningsstation.

Utformning av förarhytter
Vi fick en presentation som (kanske av naturliga skäl) var starkt fokuserad på
utformningen av förarplatsen i ICE-tåget. Förutom reglage för framförande av tåget
utgörs huvudkomponentema av en instrumentpanel, en display som vid olika typer av
störningar ger lokföraren information i klartext om vilken åtgärd som skall vidtas, en
tågradio samt en klimatanläggning. Instrumentpanelen ger information om dels tågets
verkliga hastighet och dels ett börvärde som lokföraren skall försöka följa. Vidare ges
information om aktuell signalbild samt om avståndet till nästa förändring av

densamma. Lokföraren kör på vad som kallas "elektrisk sikt", vilket innebär att

eventuella yttre signaler längs banan är ogiltiga. Vid utformningen av förarplatsen har
man visserligen gjort en del praktiska prov, men några systematiska studier uppgavs

inte ha förekommit. Istället har man i stor utsträckning tittat på vad som gjorts vid
andra jämvägsförvaltningar. Den utbildning som krävs för att få köra ICE är relativt
kort - 14 dagar utöver den ordinarie lokförarutbildningen.
Vid presentationen av förarplatsen i ICE-tåget uttrycktes också vissa farhågor om
problem som kommer att uppstå i samband med planer på gränsöverskridande
tågtrafik inom EG. Dessa problem hänger samman med att olika järnvägsförvaltningar
använder olika system för att förmedla information till lokföraren. Detta gäller såväl
information som presenteras via instrument i förarhyttan som information som ges i
form av yttre optiska signaler. Saken kompliceras ytterligare -av att gränser mellan

länder och tågledningsområden inte alltid sammanfaller. Arbete pågår för att få in all
information till lokföraren via hyttens instrumentering (och därmed undvika problemet
med olika optiska signaler) och målet är att användargränssnittet skall se likadant ut
oberoende av i vilket land man befinner sig. Det kommer dock att behövas en stor
mängd antenner i loket för att kunna ta emot information från de olika nationella
systemen.
Plankorsningar

Vi hade begärt att få ta del av DBs policy och utvecklingsarbete på detta område. Vad

gäller policy kunde konstateras att som på många andra områden är DB mycket hårt
styrt av statsmakterna - här finns förutom grundlagen, jämvägslagen och DB-lagen en
särskild plankorsningslag och en plankorsningsförordning. Anläggningarna måste vara

vad man kallar "Bundesbahnsicher" vilket innebär en högre (men ej kvantiñerat

högre) säkerhetsnivå än inom vägtrañkens signalanläggningar. Intresset för FoU på
området i avsikt att t ex spara pengar verkade mycket begränsat.
DB använder olika tekniska lösningar beroende på sth, antal tåg och antal vägfordon.

(En närmare beskrivning finns i särtrycket "Bahn-Akzente" August 1986 och i en

särskild stencil D/3223 B9080.) Nämnas kan att den i Sverige normalt använda
tekniken att tåget påverkar bommar eller ljud/ljussignaler hos DB praktiseras endast
vid högst sth 120, vid högre sth måste bomvakt/tkl etc. kontrollera att bommar/
signaler fungerar och därefter ge klarsignal till tåget.
Plankorsningar vid sth> 160 är enligt plankorsningslagen förbjudna. (Vissa dispenser
har givits t o m 1992). Vi pressade DB rätt hårt på varför denna gräns är så absolut
men fick mest till svar att så står det i lagen, 160 har ju länge varit högsta sth etc. När
vi närmade oss gränsen för tjatighet fick vi svaret att vid sth>160 blir förvarnings-

tiden så lång att plankorsningen vid DBs täta trafik skulle bli stängd för biltrafik större

delen av dygnet.

Vidare kan nämnas att vid korsningar med helbommar krävs att personal innan
klarsignal ges till tåget kan fastställa att inget vägfordon befinner sig mellan
bommarna. Detta kan göras med TV-övervakning eller direkt optiskt av bomvakten.
Förutom plankorsningar där bommarna sköts av tkl i ett närbeläget ställverk ñnns det
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fortfarande c:a 800 plankorsningar med bomvakte
r som endast har denna arbetsuppgift.

BILD 2
Ställverk på en mötes-

station sydväst om

München. Denna

teknik är ännu idag
vanlig hos DB.
Tågklareraren vevar
också bommarna
för hand.
Plankorsningen övervakas med TV-kamera.
(Syns ej på bilden)
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7.2

Bundesbahnschule Mü
nchen-Aubing

avställts p g a brist på
reservdelar) återgav bl
a motor- och bromsljud
dynamiska rörelser. Föra
men inga
releven ñck information
om banans sträckning, sig
via en pappersrulle plac
naler mm
erad framför vindrutan.
- Vidare fanns repliker
loktyper med komplett
Förarhytts- och maskinru
av olika
msutrustning.

BILD 3
Lektionssalen med ställv
erk av äldre och nyare mod
eller.
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BILD 4
Simulator av äldre modell, idag ej längre använd

BILD 5
PC-baserad simulator.
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7.3

Bundesbahndirektion Stuttgart

Efter en föredragning om DBs "state-of the-art" på signalområdet besöktes
Betriebsleitzentrale (BLZ) och lokalställverket i Stuttgart. BLZ kan sägas vara en
regional trañkledningscentral, DB har c:a 10 sådana i bruk eller under byggnad i
regioner med tätare trafik. Operatörema i Stuttgarts BLZ kan på bildskärmar övervaka

trafiken på c:a 300 km bana med c:a 40 stationer, inrapporteringen sker normalt

direkt från linjens spårledningar/axelräknare i kombination med ett tågnummersystem.

BLZ fattar beslut om t ex förbigångar och flyttade möten men är däremot inte ett
tjärrställverk - BLZ måste ringa till något av lokalställverken och ge dessa order.
Stuttgarts lokalställverk var av modernare relätyp från tidigt 70-tal. Ställverket var,

vilket är vanligt på kontinenten, beläget högst upp i en smal byggnad inklämd i kanten
av spårområdet. Med spårledningsbaserade signalsystem finns det egentligen ingen
anledning att bygga på detta sätt med direkt utsikt över spåren och så görs inte heller i

Norden. På vår fråga

förklarade DB att man måste ju ändå ha plats till relä-

utrustningen och då kan man lika bra placera ställverkslokalen högst upp....

Eftermiddagen ägnades åt en resa på Nagoldbahn SV om Stuttgart. Denna bana hade
valts ut av DB på vår begäran om ett studiebesök med regionaltågskaraktär.
Nagoldbahn är c:a 50 km, med två tågsätt kan man trafikera banan med entimmesintervall (styv tidtabell). Tågen på banan är dieselmotorvagnar av typ 628/928 vars
föregångare typ 627 var aktuella i Sverige vid anskaffningen av Yl-oma. DB ansåg
att banan är ett exempel på rationell regionaltågtrañk, man har enmansbetjänade
motorvagnar med bl a förarhytter anpassade för biljettförsäljning och en form av
förenklad fjärrblockering. Den sistnämnda kallas Signalisierter Zugleitbetrieb (SZB)
och var enligt tysk praxis baserad på axelräknare i stället för spårledningar.
Signalsystemet var i viss mån förenklat då försignaler saknades och i stället sth var

sänkt till 60 vid stationsinfarter. Enligt svenskt synsätt var kanske inte detta fjärr-

stymingssystem särskilt anmärkningsvärt men i Tyskland är något annat än en station
och (minst) ett ställverk mycket ovanligt.

7.4

Deutsche Bundesbahn Zentrale, Frankfurt am Main.

Verkehrswegeplan Deutschland
Vi ñck på DB Zentrale (ung. huvudkontor) en redogörelse för arbetsgången med
Verkehrswegeplan Deutschland som kan sägas motsvara vår samordnade
investeringsplanering. Huvudansvaret för planen har Trañkministeriet i Bonn som
fastställer de gemensamma förutsättningarna t ex vad gäller befolknings- och BNPtillväxt. Ministeriet lägger därefter ut vissa uppgifter på trañkverken, vissa universitet
och högskolor samt fristående prognosinstitut. Det bör observeras att det i Tyskland
inte finns någon egentlig motsvarighet till t ex TPR eller VTI.
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DB har i samråd med DR för järnvägen till 2010 bl a räknat med;
- kraftig ökning av godstransportvolymerna mellan gamla BRD/DDR
- ökning av transitgodstrañken
- viss minskning av godstransportvolymerna inom Tyskland
- oförändrad persontrañkvolym i närtrañken
- kraftig ökning av fjärrpersontrañken
Med dessa förutsättningar läggs trafiken ut i en nätverksmodell med c:a 350 noder där
i en iterativ process olika vägar för trañkströmmarna provas. I denna modell anses
120, ev. 145 tåg per riktning och dygn vara maximum vid blandad gods- och

persontrafik. Man räknar på dubbelspår, enkelspår räknas i Tyskland som helt
bibaneaktigt. På vår fråga om inte signalsystem utan fasta blocksträckegränser (t ex
DBs LZB) kan öka kapaciteten fick vi svaret att detta är nog möjligt på själva linjen

men att i stället knutpunkter och förbigångsstationer blir de trånga sektionerna.

DB/DR har i detta arbete konstaterat att järnvägsnätet inte räcker till för de
prognosticerade volymema, trafik kommer därför att tappas till väg- och
flod/kanalfart. Det bör observeras att flod/kanaltrañk i Tyskland spelar en mycket

större roll än i många andra europeiska länder inklusive Sverige. Det hade varit
intressant att få reda på vilka trängselproblem på vägarna denna överflyttning
beräknas leda till men möjlighet fanns inte till en sådan diskussion - det var ju heller

inte tyska vägverket vi besökte.

Modellen arbetar med både företags- och samhällsekonomiska variabler men s k
ekologiska variabler liknande de emissionskostnader som används i Sverige har hittills
endast använts på försök.

För att kunna klara av de prognosticerade volymema med en tillfredsställande

produktionskvalitet beräknar DB/DR investeringsbehoven till närmare 100 miljarder
DEM. Av denna svindlande summa faller närmare hälften på reinvesteringar inom DR
- se avsnitt 5.

Vi fick på DB Zentrale också en viss information om transporter av farligt gods.
Riskerna har särskilt uppmärksammats i samband med DBs Neubaustrecken som till
stor del byggts som tunnlar. DB har här fått besked att brandförsvaret inte anser sig

kunna klara av en olycka med farligt gods i en tunnel och därför inte rycker ut. DBs
har därför fått satsa tiotals miljoner DEM på egna räddningsfordon i beredskap dygnet

runt. Dessa särskilda räddningståg har utförligt beskrivits i fackpress, vi visades bl a
bilder på en planerad "spaningsdressin" som med infrarödhjälpmedel skall kunna ta
sig fram i tunnlama.
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Spårteknik
Även i Frankfurt am Main ñck vi en kortare föredragning om spårgeometrin på NBS
och om högfartsväxlar. På vår fråga om klotoidväxlar fick vi nu ett annat svar än i
München: Vi använder inte klotoidväxlar för vi ser inga fördelar med dem.
Växlar för höga hastigheter (V > 200 km/h) i mm har rörlig korsning och inga
moträler. DB uppger också att det inte finns några växlar placerade i kurva på NBS,
vilket vi däremot observerade på stationen Kassel-Wilhemshöhe. Förmodligen avses
att på själva höghastighetsstråckan finns inga växlar i kurva.
NBS är emellertid inte helt entydigt med höghastighetsstrâcka vilket framgår av
ñguren nedan:
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DB har ett omfattande inspektionsprogram for NBS. Spårläget skall mätas 6 ggr/år i
huvudtågvägar samt 1 gång/år på sidospår och i växelförbindelser. Okulärbesiktning
från dressin skall göras 6 ggr/år och från lok eller sista vagn 12 ggr/år.
DB har också gjort en prognos för spårunderhåll och reinvesteringar på NBS:

Åtgärdande av punktfel

Genomgående spårriktning
Byte av växeltunga
Rälsslipning
Spårupprustning
BILD 6

10 st / 100 km och år

1 gång / 4 år
5 st / 100 växlar och år
1 gång / 3-5 år
1 gång / 35-40 år

NBS består till stor del av tunnlar. För att undvika alltför stora trycktörändringar som
kan vara obehagliga för de resande har de vagnar som trañkerar NBS utrustats med
särskilda trycktäta vagnsövergångar enligt bilden nedan. Dessa vagnar har också
utrustats med vakuumtoaletter för att även här undvika tryckstötar.
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7.5

Bundesbahn-Zentralamt (BZA) Minden

BZA Minden arbetar i huvudsak med rullande materiel, dock ej lok. Som exempel på

aktuellt utvecklingsarbete nämndes elektropneumatiska bromsar för godståg med sth
160. BZA arbetar även med samverkan fordon-bana och ansvarade sommaren 1991
för provkörningama med X2000 i Tyskland. Flera av BZA-medarbetarna var f ö
mycket imponerade av X2000 i allmänhet och av gängegenskapema i synnerhet.

Vidare provar BZA Minden med DBs rälsprovtåg årligen 30-35 000 km spår.
Farligt gods

Huvudtemat vid vårt besök hos BZA Minden var farligt gods. BZA inledde med en

genomgång av gällande lagstiftning som ger DB dubbla roller som både myndighet
och transportföretag - detta upplevs ibland som en besvärlig sits. I vissa fall tvingar
lagstiftningen vissa godsslag att transporteras med järnväg (eller båt), om en olycka då
skulle inträffa hamnar DB också i en tveksam situation. Den dubbla rollen kommer

dock troligen att försvinna men man vet idag inte hur den framtida ansvarsfördelningen kommer att se ut.

DB har emellertid inte haft någon olycka med farligt gods med dödlig utgång sedan

1971 då ett bensintåg kolliderade med ett tåg lastat med "kolpulver" (Kohlenstaub).
BZA arbetar med uppföljning av statistik från "oregelmässigheter", incidenter och
olyckor. Den vanligaste orsaken till en oregelmässighet eller incident är slarv med
förpackningar, lastning eller förslutningar av tankvagnar. Under sista halvåret 1989
rapporterades 126 fall av slarv med lock etc. på tankvagnar i DB-trañk och ungefär
lika många fall av slarv med förpackningar. Man har vidare konstaterat att farligt gods
klasserna 6.1 och 8 är överrepresenterade i statistiken men man har ännu ingen
förklaring till detta.
DB har hjälptåg på 60stationer, dock har inte alla dessa fullständig skyddsutrustning
för farligt gods olyckor. Dessutom finns 10 DB-brandkårer med bättre sådan
utrustning. Vidare har DB ett gott samarbete med kemiindustrin som ställer upp med
sitt eget "verkskydd" vid olyckor. En anledning till industrins goda samarbetsvilja kan
enligt DB vara att de vill undgå negativ publicitet vid incidenter och olyckor.
DB framhöll att tankvagnar i Tyskland så
t ex VTG, som även är kända i Sverige.
därefter provas de av TUV som ungefär
incidenterna kan så gott som uteslutande
till fel på materielen.

gott som uteslutande ägs av privata ñrmor,
BZA provar dessa vagnar endast en gång,
motsvarar SP i Sverige. De ovan nämnda
hänföras till slarv vid hanteringen och inte

Som avslutning visades en video (f ö den enda under veckan) om krockprov med
behållare för radioaktivt avfall. Amnet låg något utanför våra önskemål men scenerna
där järnvägsvagnar kördes i 80 km/h in i en betongmur var verkligen spektakulära!
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Allmänna kommentarer

Allmänt måste konstateras att det sätt på vilket DR, FL och DB tog emot oss och

ställde upp med föreläsare etc. var mycket imponerande. Sammanlagt hade c:a 40
personer avsatt mellan en och fyra timmar vardera för att ta emot oss. Detta upplevde
vi som mycket positivt.
Hos DR blev vi postivt överraskade av den nästan chockerande öppenhjärtigheten vad
gällde den svåra omställning järnvägen i de nya förbundsländema står inför. En sådan

öppenhjärtighet hade förmodligen varit otänkbar så

sent som sommaren 1989.

Däremot kunde vi inte spåra några ambitioner att lösa DRs problem genom ökad

FoU. Att äta lunch i Stasis (DDR5 gamla såkerhetspolis) gamla representationsmatsal
gav en särskild krydda åt besöket!
Vad gäller FL slogs vi av det intresse för internationella kontakter och erfarenhetsutbyte som alla vi träffade visade upp. De internationella kontaktema man hade före
1989 var ju till 95% riktade österut och det verkade som om FL nu så snabbt som
möjligt ville ta igen vad man missat under 40 år. Teknik och utrustning var kanske i
allmänhet gammalmodig men ambitionsnivån var desto högre. FL har för övrigtredan

tagit kontakt med med VTI för att få närmare information om vissa projekt på

järnvägssäkerhetsområdet.

DBs föreläsare var mycket måna om att framhålla den höga tekniska nivån på olika

områden. Som exempel kan nämnas att DB ansåg sig ha ett så bra spår som man tror
överhuvudtaget går att åstadkomma. Vi fick aldrig tillfälle att ställa frågan "kan då
inte detta perfekta spår göras billigare?" men den teknikdominerade utvecklingsorganisationen verkade inte resonera i de termerna. Vid besöket på DBs huvudkontor
erkändes dock att DBs (och även DRs) ekonomiska situation är katastrofal men någon
direkt koppling mellan (teknik)utveckling och ekonomisk effektivitet verkar inte
särskild vanlig.

Påfallande är även att DB på många områden är hårt styrt av regelverk och

lagstiftning som man verkar ha svårt att ifrågasätta. Statsmakternas detaljstyming av
tekniska detaljer och även av DB-tjänstemännens löner måste vara svår att förena med
målsättningen att DB skall agera som ett konkurrensutsatt transportföretag.
Trots att vi hade särskilt framfört intresse för att få diskutera FoU på olika områden
fick vi nog inte den inblick i jämvägs-FoU som vi hade hoppats på. Vi fick heller inte

höra mycket om DRs och DBs samarbete med universitet och högskolor (i den mån

sådant förekommer). Något organiserat långsiktigt samarbete mellan DR/DB och
högskolesektorn förekommer emellertid inte utan vissa projekt läggs ut på någon

högskola då DR/DBs resurser inte räcker till.
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DRs, FLs och DBs uppläggning med en rad föreläsare och föga diskussionsmöjligheter upplevdes emellertid som mindre positiv. Vi fick alldeles för lite tillfälle
att ställa kompletterande frågor om vi överhuvudtaget orkade efter ett massivt block
av föreläsare. Rekordet härvidlag var på DBs huvudkontor där olika personer föreläste
i 3% timme utan någon paus för oss åhörare.

9

Fortsatta aktiviteter

TFK/VTI i Hamburg har i en rapport mars 1991 kartlagt aktuell järnvägs-FoU i
Tyskland (gamla BRD). Med erfarenheterna från 15 tysklandsresa och med hjälp av
rapporten kan kontakter tas med universitet och högskolor som bedöms intressanta för
VTI. En ny resa med mera specificerad FoU-karaktär skulle därvid eventuellt kunna

planeras.
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10

Kontaktpersoner

Deutsche Reichsbahn
Zentrale
Ruschestrasse 59
0-1130 Berlin
Fax
00937 - 2 237 27 676

Dr.- Ing. Werner Wirth
Tel
00937 - 2 23 72 77 56

Hauptabteilungsleiter Strategische Planung

Dr.- Ing. Günter Richter

Abteilungsleiter Verkehrspolitik und

Tel

00937 - 2 23 72 77 57

N ormstrategie

Hochschule für Verkehrswesen Friedrich List
Friedrich-List-Platz 1
0-8010 Dresden

Dr. sc. techn., 0. Professor Horst Strobel Rektor

Tel

00937 - 51 462 2238

Dipl.- Ing. Jörg Riedel
Tel
00937 - 51 462 2526
Fax
00937 - 51 462 3298

Referent für Aussenbeziehungen

Prof- Dr. med. habil. Rolf Ebert

Leiter des Fachbereiches für Rechts- und
Sicherheitswissenschaften

Tel
Fax

00937 - 51 462 26 49
00937 - 51 462 32 98

(Ansvarig för externa kontakter)

Dr. sc. techn., o. Professor Heinz Funke Professor, Institut für Eisenbahnbau

Tel

00937 - 51 462 24 65

Dr.-Ing. habil. E. Weigel

Tel

00937 - 51462 23 31

Bereichsleiter,
Bereich Schienenverkehrssicherheit
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Deutsche Bundesbahn
Zentrale
Postfach 11 04 23
W-6000 Frankfurt am Main

Ulrich Funk .
Tel
00949 - 69 265 65 04
Fax 00949 - 69 265 64 80

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Dr.-Ing Rudolf Breimeier
Tel
00949 - 69 265 62 39

Hauptabteilungsleiter im Bereich
Betriebliche Infrastrukturplanung

Dip1.-Ing. Wolfgang Seehafer
Tel
00949 - 69 265 65 48

Verantwortungsbereich Bahnübergänge

Bundesbahn-Zentralamt München
Amulfstrasse 19
W-8000 München 2
Manfred Adler
Tel
00949 - 89 128 54 98

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Dipl.-Ing Dietmar Lübke

Vizepräsident
Leiter der Abteilung Entwicklungsplanung

Dr.-Ing Günter Oberweiler

Leiter der Abteilung Oberbauentwicklung

Gerhard Kaess
Tel
00949 - 89 128 54 85

Oberbauforschung/technik

Dipl.-Ing. Fritz Graf

Bahnüberganéstechnik,
Ankündigungsanlagen

Tel
Fax
Tel

Tel

00949 - 89 128 52 71
00949 - 89 523 12 64
00949 - 89 128 54 86

00949 - 89 128 66 93

Bundesbahnschule München-Aubing
Aubing-Ost-Strasse 70
W-8000 München 60
Dip1.-Ing. Emil Landesberger
Tel
00949 - 89 87 69 19

Leiter der Bundesbahnschule
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Standard Elektronik Lorenz AG
Product Division Defense and Aerospace
PO Box 40 07 49
W-7000 Stuttgart 40
Dipl.-Ing Douglas Wagner

Principal Marketing Manager

Bundesbahndirektion Stuttgart
Heilbronner Strasse 7
W-7000 Stuttgart 10

Dip1.-Ing Wolfgang Ernst
Tel
00949 - 71120 92 33 56

Abteilungsleiter Signaltechnik

Bundesbahn-Zentralamt Minden

Weserglacis 2
W-4950 Minden

Dieter Bartel

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Dipl.-Ing Ulrich Westerkamp

Direktor des Versuchsanstalt

Dip1.-Ing Reinhard Damzog

Dezernat 52, Gefahrguttransporte

Dipl.-Ing Frank Katholnig

Dezernat 52, Gefahrguttransporte

Tel

00949 - 571 393 680
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Litteratur mm

11.1

Under resan erhållen litteratur

Verzeichnis der Veröffentlichungen von Wissenschaftlern der Hochshule
Verkehrswesen Friedrich List" 1987. VTIs bibliotek

für

Verkehrswissenschaftliche Tage 12. bis 15. September 1989 - Dokumentation
Hochshule für Verkehrswesen "Friedrich List". VTIs bibliotek
Hochshule für Verkehrswesen "Friedrich List"
Personen- und Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 1991
Bahnübergänge
DB-stencil D/3423 B9080
Bahnübergänge: SicherEZWege über Gleise
Bahn-Akzente August 1986 (DB-särtryck)

Rechnerunterstützte Verfahren zur betrieblichen Planung
DB-stencil Z ZP - Pi 32, 3.90

11.2

Övrig litteratur

Kaess/Schultheiss: Der Oberbau auf den Neubaustrecken der DB.

Eisenbahningenieur 35 (1984) 9
Zeuge: Structural design criteria for the new lines of the DB conforming to the

objectives of the European Infrastructure Master Plan.
Rail International May 1975

Blind/Wölbing: Planning and building of the DBs new lines and their consequences.

Rail International, May 1985

Hughes, M: Högfartståg - visioner och verklighet
Frank Stenvalls förlag 1990

En artikel om DRs investeringsplanering mm avses införas i tidskriften
"Glasers Annalen" under vintern 91/92
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11.3

Tidskrifter

För att följa utvecklingen av spårburen trafik i Tyskland kan följande tidskrifter,

vilka samtliga finns i VTIs bibliotek, rekommenderas

Deine Bahn

Blickpunkt Strassenbahn
Die Bundesbahn

Der Eisenbahningenieur

Eisenbahnverkehr

Nahverkehrspraxis
Stadtverkehr

Verkehr + Technik

Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik. Glasers Annalen

Vidare finns i VTIs bibliotek
Schweizer Eisenbahn-Revue
Neue Bahn

(ächweizisk)
(Osterrikisk)

