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Inledning
Spårgeometrin hos en järnväg är en viktig egenskap som sätter ett tak för möjliga
tåghastigheter och för den åkkomfort som kan förväntas. Detta blir alltmer uppenbart
när banor upprustas och förses med ny spåröverbyggnad. Även med införande av
snabbtåg med aktiv korglutning gäller att spårgeometrin ofta är begränsande, fast på en
något högre nivå än för de konventionella tågen.
Denna rapport redovisar en bakgrund till den norska satsningen på korglutningståg.
Därefter presenteras översiktligt Jernbaneverkets åtgärder för en generellt ökad
tåghastighet och studier rörande spårkrafter vid förhöjda hastigheter i kurvor (FAS I).
Tyngdpunkten i rapporten ligger på en redovisning av en vid VTI genomförd studie av
spårgeometrisk optimering och förväntad passagerarkomfort (FAS II). Avslutningsvis
redovisas tankar om fortsatta studier rörande korglutningsteknik och dess praktiska
tillämpning (FAS III).

Bakgrunden till Norges satsning på korglutningståg
Då järnvägsnätet i Norge är mycket kurvrikt har intresset för att köra fortare i kurvor
tidigt väckts (Serigstad & Potter 1995, Jenssen 1996). Möjligheten att använda korglutningståg studerades redan 1973 och speciella expresståg för cirka 10% högre
kurvhastighet (s.k. plussmateriel) sattes i trafik 1981. Tågen, som består av lok E117 och
AB7 , B7 och BF7 vagnar, var förberedda för aktiv korglutning, men den valda
tekniken uppvisade vissa svagheter och togs aldrig i kommersiell drift. Exempelvis gav
E117 upphov till otillåtet höga spårkrafter vid alltför hög kurvhastighet och kablarna för
överföring av styrdata för korglutning (från loket till efterföljande vagnar) var
otillförlitliga.
Under 1993 genomfördes provkörningar i Norge med de inlånade korglutningstågen
VT610 på Rörosbanan och X2 på Dovrebanan. Bägge tågen provkördes dessutom på
den särskilt kurvrika Randsfjordbanan. Vid 1993 års provkörningar mättes krafterna
mellan hjul och räl med instrumenterade hjulpar och dessa uppmätta krafter bedömdes
vara acceptabla.

Fortsatta provkörningar utfördes under 1996 med ett inlånat XZ-tåg på Sörlandsbanan
mellan Oslo och Kristiansand. Före provkörningarna mättes spårets stabilitet med hjälp
av en från svenska Banverket inlånad belastningsvagn. Mätningarna verifierade att
spåret på Sörlandsbanan klarade att belastas enligt gängse internationella gränsvärden
(Prud,hommes kriterium).
Provkörningarna på Sörlandsbanan genomfördes därefter i reguljär trafik med betalande
resenärer. SINTEF anlitades för en kundundersökning där resenärernas synpunkter på
komfort, service, m.m. utvärderades (Meland 1997). Därutöver mättes vibrations

nivåerna i vagnsgolv med s.k. Wz mätningar.

Mätningar skedde även i spåret. Rälernas rörelser relativt sliprarna uppmättes för att
kontrollera om rälsbefästningen skulle riskera utmattningsproblem. Vidare mättes
attackvinklarna (hjulparens gimingsvinkel relativt spåret) hos X2 i kurvkörning, med
utrustning från det kanadensiska företaget Wayside Inspection Devices Inc.
Erfarenheterna från 1996 års provkörningar var positiva och det beslutades att anskaffa
korglutningståg till Norge. Ett av de sexton tågsätten till Gardermobanan är försett med
aktiv korglutning och därutöver har sexton elektriska motorvagnståg och 11 diesel
drivna motorvagnståg beställts med aktiv korglutning. Med undantag från Gardermobanans tåg skall korglutningstågen framföras med hastigheter upp till 160 km/h. Den
kommersiella driften börjar på Sörlandsbanan sommaren 1999.

FAS I - Infrastrukturåtgärder för generell hastighetsökning
Införandet av korglutningståg i Norge syftar till att höja tåghastighetema utan att behöva
tillgripa alltför stora åtgärder i banan. De höjda tåghastighetema leder ändock till att ett
antal åtgärder bedöms nödvändiga. De mest uppenbara är kanske att avstånden mellan
försignaler och huvudsignaler behöver justeras samt att siktsträckor för vägtrafikanter
vid obevakade plankorsningar behöver ökas. Vid tåghastigheter i intervallet 130
160 km/h kommer alla plankorsningar att förses med helbomsanläggning. Vid
hastigheter över 160 km/h (för närvarande enbart på Gardermobanan) görs alla
korsningar planskilda. Jernbaneverket har tagit fram en standardiserad och prefabricerad
spårport med 4 meters fri bredd, vilken kan användas vid planskilda korsningar med
liten vägtrafik. Ett antal plankorsningar kommer att slopas genom att parallellvägar
byggs för att leda över vägtrafiken i ett färre antal sektioner.
Beträffande banunderbyggnaden kommer stålbroar med träsliprar att ersättas med
betongtråg med upp till 8 9 meters spännvidd och spåret kan därmed förses med
betongsliprar. Ballastrening utförs på vissa delsträckor och ballastsektionen kommer att
kompletteras. Ballastsektionen skall normalt sträcka sig 400 mm utanför slipersänden,
men i kurvor med mindre radie än 500 m utökas ballastsektionen till 500-550 mm, i

vissa fall med 100 mm överhöjning.

Spårläget kommer att justeras och vid tåghastigheter på 140 km/h eller mer kommer en
högre kvalitetsklass att tillämpas. Speciell uppmärksamhet kommer att riktas mot
långvågiga sidolägesfel. I den högsta kvalitetsklassen skall våglängder upp till 100 m
åtgärdas.

I Norge finns även ett antal rälsförhöjningsramper som ej sammanfaller med
övergångskurvor. Dessa kommer att åtgärdas antingen genom förlängning av
övergångskurvan eller genom att anordnad rälsförhöjning sänks i anslutande
cirkulärkurva.
För att klara den förväntade trafikökningen vid införandet av korglutningståg kommer
ett antal nya mötesspår att byggas på de enkelspåriga banorna.

FAS II - Utvärdering av komfortaspekten för korglutningståg i Norge
Förutsättningarna vid FAS II var alltså att provkörningar hade gjorts med korglutnings
tågen VT610 från Tyskland och X2 från Sverige. Provkörningarna hade genomförts i
hastigheter som vid tvära kurvor genererade mer än 300 mm rälsförhöjningsbrist och en
ansats till spårgeometrinormer hade skisserats, se Tabell 1.
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Tabell ]. Exempel på spårgeometriska gränsvärden för Norge. (Källor: Kufver 1998,
Gåsemyr & Kufver 1999).
Vid kurvor som inte innehåller stora spårlägesfel skulle spårkraftema enligt provkörningarna bli acceptabla.
I FAS II kunde därför arbetet fokuseras på andra aspekter än krafterna mellan hjul och
räl. Följ ande punkter studerades:
1. Konsekvenser för övriga tåg vid tillämpandet av spårgeometrinormerna
2. Analys av komfort i korglutningstågen och jämförelser med komfort i andra tåg
3. Helhetsbedömning och förslag till hantering av motstridiga krav på spårgeometrin
Den sista frågeställningen kan preciseras på följande vis: Är spårgeometrinormerna
komfortmässigt förnuftiga? Kan de förväntas styra spåringenjörerna så, att vid en given
hastighet, en förnuftig geometri (kombination av radier, övergångskurvor, räls
förhöjning) erhålls? Blir tillåten hastighet för korglutningstågen lämplig, eller bör
tillåten hastighet sänkas (alternativt höjas)?

Konsekvenser för övriga tåg - konflikter mellan olika tågslag
Konsekvenser för övriga tåg vid tillämpandet av spårgeometrinormerna kontrollerades
med samma metodik som använts i Kufver (1995), som presenterades vid VTI:s och

KFst forskardagar 1996 (Kufver 1996).

En fråga som inledningsvis behandlades i denna del av studien var huruvida det finns
konflikter mellan långsamgående godståg och korglutningstågen. Eftersom tillåten
hastighet för korglutningstågen som högst blir 160 km/h (med undantag för det flygtåg
som förses med aktiv korglutning) kunde det konstateras att det potentiellt "värsta
fallet" blir en cirkulärkurva med radie R=703 meter. Där erhålls för ett korglutningståg i
hastigheten V=16O km/h rälsförhöjningsbristen 1:280 mm vid full rälsförhöjning
D=150 mm. För ett godståg i den låga hastigheten V=8O km/h erhålls då 43 mm
rälsförhöjningsöverskott, vilket enligt gängse kriterier kan betraktas som ett mycket lågt
värde. Vid större kurvradier än R=703 m kan anordnad rälsförhöjning D minskas på ett
sådant sätt att rälsförhöjningsöverskottet för godståg minskar. Vid mindre kurvradier än
R=703 m måste tillåten hastighet för korglutningstågen sänkas. Eftersom
hastighetsskillnaderna mellan olika tågslag då minskar, minskar även rälsförhöjnings
överskottet. Slutsatsen är därför att begränsningar i rälsförhöjningsöverskott inte skall
behöva bli en bindande restriktion för korglutningstågen i Norge.

Tillåten hastighet [%]

Ett reellt problem är däremot valet av rälsförhöjning i korta eller mycket korta
övergångskurvor. Definition på "mycket korta övergångskurva" är att gränsvärdena för
rampstigningshastigheten dD/dt och briständringshastigheten dI/dt är bindande för
tillåten hastighet, medan definitionen för "kort övergångskurva" är att en av dessa
ändringshastigheter och antingen maximal rälsförhöjning D eller maximal rälsförhöj
ningsbrist I är bindande. I Figurl visas tillåtna tåghastigheter för de tre olika
tågkategorierna som funktion av anordnad rälsförhöjning i mycket kort övergångskurva.
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Tillåtna hastigheter för de tre olika tågkategorierna (uttryckta i procent av
högsta möjliga tillåtna hastighet för konventionella tåg) som funktion av
anordnad rälsförhöjning (uttryckt i procent av teoretisk rälsförhöjning för de
konventionella tågen) i mycket kort övergångskurva. (Källa: Kufver 1998).

IFigur 1 kan ett antal iakttagelser göras. Optimal rälsförhöjning, den rälsförhöjning som
maximerar tillåten hastighet, är för konventionella tåg cirka 40%. Denna procentsats kan
också enkelt beräknas med data från Tabell 1. Avvikelser från denna procentsats innebär
att tillåten tåghastighet blir lägre. Vid lägre rälsförhöjning bestäms tillåten hastighet av
tillåten briständringshastighet dI/dt enbart, medan outnyttjad marginal finns till
gränsvärdet för tillåten rampstigningshastighet dD/dt. Vid högre rälsförhöjning än cirka
40% av teoretisk rälsförhöjning gäller det omvända.
Plussmaterielen och korglutningstågen kan framföras fortare än de konventionella tågen,
vilket inses redan med data i Tabell 1. I Figur 1 framträder också att för plussmaterielen
och korglutningstågen ligger optimal rälsförhöjning högrel. Vid val av rälsförhöjning

föreligger alltså en konflikt mellan önskemål att få en hög tillåten hastighet både för

konventionella tåg och korglutningståg. För att inte behöva sänka tillåten hastighet för
konventionella tåg (inklusive godståg) kan det rekommenderas att anordna en
rälsförhöjning som maximerar tillåten hastighet för de konventionella tågen, trots att
detta leder att den tillåtna hastigheten för korglutningstågen blir något lägre än vad som
annars blev fallet. (De i Tabell 1 angivna värdena för rampstigningshastighet dD/dt för
plussmaterielen och korglutningstågen bör därför inte bli bindande.)
På detta systematiska sätt har tillåtna hastighetsöverskridanden för korglutningstågen
beräknats och i Tabell 2 redovisas några av de 22 typfall som studerats.

Spårgeometriskt typfall

Hastighets
överskridande

Liten kurvradie (R<29O m)
Liten kurvradie (290 nggöOO m)
Liten kurvradie (R>60O m)

31.1%
23.9%
19.7%

Liten kurvradie, utan rälsförhöjning (R<29O m)
Liten kurvradie, utan rälsförhöjning (290 nggöOO m)
Liten kurvradie, utan rälsförhöjning (R>600 m)
Brant rälsförhöjningsramp
Mycket kort övergångskurva (D optimal för konv. mtrl)
Radieändring utan övergångskurva
Vertikalkurva
Lutning

67.3%
46.7%
36.6%
36.3%
14%
O
O
O

Tabell 2. Exempel på tillåtna hastighetsöverskridanden för korglutningståg i Norge.
(Källa: Kafver 1998).

1 Rälsförhöj ningen för dessa två tågkategorier är angiven i procent av teoretisk rälsförhöj ning för konventionella
tåg, d.v.s. rälsförhöjningen är uttryckt med gemensam nämnare. Tillåten tåghastighet för plussmateriel och
korglutningståg måste därvidlag beräknas som rötter ur en tredjegradsekvation. Den något ojämna formen på
kurvorna beror på att rötterna beräknas med en noggrannhet om en procentenhet.

Principer för analys av komfort i korglutningstågen
Med komfort, eller snarare dess motsats diskomfort, menas här de störningar som

resenärerna upplever när vagnskorgen rör sig på ett obehagligt sätt. Andra aspekter,

såsom sätesstandard, luftkvalité, buller etc. behandlas ej. Vidare, eftersom det är

kurvkörning i höga hastigheter som utvärderas, exkluderas de vibrationer som
förekommer både på rakspår och i kurvor. Kvar finns främst de fysiska storheterna
kvasistatisk lateral acceleration, lateralt ryck och olika typer av rollstorheter att studera.
Det är önskvärt att agregera dessa fysiska storheter i ett enda övergripande komfortmått,
eftersom åtgärder för att minska en fysisk storhet ofta leder till att en annan storhet ökar.
Med ett enda övergripande komfortmått går det att utvärdera om nettoeffekten i sådana
fall varit positiv eller negativ. Vid VTI:s och KFst forskardagar 1997 diskuterades
denna typ komfortutvärdering av Eickhoff (1997), Kufver (l997a) och Förstberg (1997).

Mer omfattande sammanställningar och principiella analyser finns i Kufver (1997c),
Förstberg och Ledin (1996) och Förstberg (1996). Slutsatsen är att för att uttrycka

omedelbara komfortstörningar är PCT ett lämpligt mått som innefattar den aggregerade
effekten av lateralt ryck, lateral acceleration och rollhastighet. Emellertid drabbas en
mindre del av resenärerna även av åksjuka, som anses vara en ackumulerad effekt av
fordonsreaktionerna i flera kurvor. De fysiska storheternas (lateral acceleration, lateralt
ryck, rollhastighet, etc.) inverkan på åksjukan är fortfarande oklar, men erfarenheterna
från Japan (Koyanagi 1985, Ohno 1996) och Sverige (Förstberg 1996) indikerar att
rollhastighet och/eller rollacceleration har betydelse. I Japan har därför gränsvärden
införts för dessa två fysiska storheter: Rollhastigheten får ej överstiga 5 grader/s och
rollaccelerationen 15 grader/sz, senare ändrat till 0.1 rad/s respektive 0.3 rad/s2
(Ohno 1996).

De olika fysiska storheterna skall beräknas för förhållanden i vagnsgolvet. I Kufver
(1997d) visas att den helt avgörande fordonsegenskapen för skillnader i fysiska storheter
i spårplanet och dito i vagnsgolvet är fordonens effektiva krängningsfaktor
(inkluderande effekterna av eventuell aktiv korglutning). Då övriga fordonsegenskaper
(fjädrings- och dämparegenskaper samt massor) ej varit tillgängliga vid genomförandet
av FAS II, har en fordonsmodell med enbart en frihetsgrad (rollning) använts. I studien
antas krängningen vara i fas med sidoaccelerationen i spårplanet, men vissa
kompletterande beräkningar har gjorts för första vagnen i korglutningståget eftersom
dess korglutning kan antas bli fördröjd med 0.2 sekunder (Persson 1998). Med denna
beräkningsmodell kan vagnskorgens rollhastighet uppskattas, men ej dess rollacceleration. Den enkla fordonsmodellen leder till viss underskattning av de fysiska
storheterna, men eftersom det är olika fordonstyper som jämförs med varandra bedöms
att underskattningarna drabbar alla jämförda alternativ någorlunda lika.
I studien har alltså PCT använts för att kvantifiera den omedelbart upplevda
diskomforten, medan risken för åksjuka bedöms med den fysiska storheten rollhastighet.
Den tänkta tillämpningen av spårgeometrinormerna är att spårgeometriska storheter
(radier, övergångskurvors längder och rälsförhöjning) skall väljas för att maximera
tillåten hastighet för de konventionella tågen. I avsnitten nedan studeras om sådana
lösningar ger bästa möjliga komfort för korglutningstågen, eller om avsteg från
maximeringsprincipen kan motiveras för att erhålla bättre komfort.

Val av rälsförhöjning vid given plangeometri
Det första komfortanalysen behandlar valet av rälsförhöjning och valet av kompen
sationsgrad i tågens korglutningssystem. Eftersom det för resenärerna inte är av någon
betydelse om det är spåret som lutar i kurvorna eller det är fordonet som lutar i
förhållande till spåret, används fordonens effektiva krängningsfaktor som oberoende
variabel i analysen. Figur2 visar PCT för stående och sittande resenärer samt
rollhastighet för ett spårgeometriskt fall, där rälsförhöjningen valts för att maximera
tillåten hastighet för konventionella tåg.
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Passagerarkomfort i termer av PCT och rollhastighet för ett korglutningståg
som i 155 km/h passerar en kurva med radien R=665 m, rälsfo'rhojningen
D=l50 mm och med övergångskurvelängdema Lt=99 m.
(Källor:
Kufver 1998, Gåsemyr & Kufver 1999).

Av Figur 2 framgår att för den omedelbart upplevda (dis)komforten PCT är bästa
effektiva krängningsfaktor 015 025, vilket motsvarar en kompensationsgrad på 75
85%. Emellertid blir rollhastigheten upp mot 6.5 grader/sekund vid dessa höga värden
på kompensationsgraden, vilket enligt bedömningar från Koyanagi (1985) och Förstberg
(1996) kan leda till åksjuka hos känsliga resenärer. En lägre kompensationsgrad om
55% (effektiva krängningsfaktom 0.45) kommer att användas i Norge och ger en
rollhastighet på cirka 5.7 grader/sekund. Detta kan då ses som en kompromiss mellan
motstridiga önskemål. Fler spårgeometriska situationer har studerats med liknande
resultat som följd.
De spårgeometriska gränsvärdena kan således inte ändras utan att antingen omedelbart
upplevd diskomfort eller risken för åksjuka ökar.

Val av plangeometri vid given terrängkorridor
I denna del av arbetet analyserades om andra plangeometrier än de som ger största
tillåtna hastigheter för konventionella tåg kan motiveras med hänsyn till komforten i
korglutningstågen. Fyra hypotetiska terrängkorridorer användes i analysen enligt en
metodik som utvecklats och tillämpats i Kufver (l997b) respektive Kufver (l997d).
Terrängkorridorerna kan beskrivas med dels vinkeln mellan anslutande rakspår och dels
längsplaceringen av det bindande hinder som sätter gränsen för hur stor kurvradie som
kan användas. I samtliga fyra fall har terrängkorridorema definierats på ett sätt som
möjliggör kombinationen av kurvradien R=665 m och övergångskurvors längd
Lt=99 m, se Figur 3. Detta är den minsta kurvradien och tillhörande kortaste övergångs
kurva för en tillåten hastighet om 130 km/h för konventionella tåg. Alla avvikelser från
denna geometri leder, under bivillkoret att terrängkorridorema inte får lämnas, till att
tillåten hastighet sjunker för de konventionella tågen.
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Möjliga kombinationer av kurvradie R och längd på Övergångskurvor Lt i
fyra hypotetiska terrängkorridorer. (Källa: Kufver 1998).

De resulterande PCT värden för sittande resenärer i ett korglutningståg som passerar
kurvorna i 155 km/h redovisas i Figur 4.
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Passagerarkomfort i termer av PCT (sittande resenärer) för ett korglutningståg
som i 155 km/h passerar olika horisontalgeometrier i de fyra terrängkorridorerna i Figur 3. (Källor: Kufver 1998, Gäsemyr & Kufver 1999).

Generellt gäller att vid korta övergångskurvor är det lateralt ryck och rollhastighet som
dominerar diskomforten, medan vid långa övergångskurvor är det lateral acceleration
som dominerar. I två av de studerade fallen ligger minsta komfortstöming vid just den
för konventionella tåg optimala övergångskurvelängden Lt=99 m. Vid ett av fallen kan
något lägre PCT värde erhållas vid kortare övergångskurva och ett av de fyra fallen vid en
längre. Som helhetsbedömning gäller dock att spårgeometrinormema, tillämpade på det
angivna sättet, leder till nära nog bästa möjliga komfort för de norska
korglutningstågen.
Ytterligare beräkningar har gjorts där spårgeometrin innehåller marginaler i tillåten
hastighet. Samma terrängkorridorer som i Figur 3 har använts för beräkning av komfort
i korglutningståg som passerar kurvorna i lägre hastighet än 155 km/h. Syftet har varit
att studera om lägre PCT-värden kan erhållas vid andra värden på övergångskurvomas
längder än Lt=99 m. Det visade sig då att kurvskaran (motsvarande den i Figur 4) sjönk
med sänkt hastighet, men att den inte kantrade åt något håll. Även vid andra hastigheter
på korglutningstågen var således Lt=99 m bästa val, resulterande i lägsta PCT. Detta
erhölls både för sittande och för stående resenärer vid kompensationsgraden 55%, men
erhålls ej vid högre värden på kompensationsgraden.
En annan spårgeometrisk frågeställning är kraven på avstånd mellan ramper och
övergångskurvor. Dessa krav har reviderats till att motsvara 0.9 sekunder. Oberoende
kriterier saknas f.n. för att bedöma relevansen och lämpligheten i detta krav, men det är
något mildare än hos de flesta järnvägsföretag med korglutningståg enligt en
sammanställning i UIC (1998).

Val av tillåten hastighet för korglutningstågen
För att kunna belysa frågeställningen om tillåten hastighet blir lämplig för korglutningstågen, eller om den bör höjas alternativt sänkas, har jämförelser gjorts med andra
tågkategorier i Norge och med tåg i Sverige. Tabell 3 visar fysiska storheter av
betydelse för komforten och resulterande PCT-värden.

Konv.
Lat. acc. [m/sz] 1.18
Lat. ryck [m/s3] 0.63
Rollhast. [O/s]
1.5
PCT stående [%] 36.0
P(.T sittande [%] 11.0

Norge
Pluss
1.26
0.79
1.5
41.4
13.2

Korgl.
0.82
0.41
5.4
29.5
7.3

(X2)2
0.55
0.28
6.2
22.0
4.0

A-tåg
0.79
0.36
1.4
19.2
4.9

Sverige
B-tåg
1.18
0.44
1.5
32.0
9.1

S tåg
0.48
0.16
4.4
11.3
1.3

Tabell 3. Resalterande fysiska storheter och passagerarkomfort PCT för värsta
karvfalletför olika tågkategorier i Norge och Sverige. (Källa: Kufver ] 998).
Av Tabell 3 framgår att lateral acceleration och lateralt ryck blir lägre i
korglutningståget än i de övriga tågslagen i Norge och än i svenska tåg av kategori B.
Rollhastigheten blir dock högre än i något annat tågslag. Sammantaget blir PCT värdena
lägre i norska korglutningståg än i norska konventionella tåg och den norska pluss
materielen. Den höga rollhastigheten utgör dock ett osäkerhetsmoment i det att känsliga
resenärer kan drabbas av åksjuka. För första vagnen i korglutningståget, med
0.2 sekunder fördröjd korglutning, blir PCT-värdena något högre, men fortfarande bättre
än för de konventionella fordonen i Norge.
Slutsatserna av studierna i Fas II är således att de norska korglutningstågen har en rimlig
kompensationsgrad för spår i Norge, att de norska spårgeometriska normerna med den
föreslagna tillämpningen leder till en rimlig avvägning mellan olika önskemål i valet av
plangeometri och rälsförhöjning och att den tillåtna hastighet som erhålls för
korglutningstågen är rimlig.

FAS III - Fortsatta studier av korglutningsrelaterade frågeställningar
Ett osäkerhetsmoment vid introduktionen av korglutningståg i Norge är frågorna
rörande åksjuka. Det är också önskvärt att försöka finna samband som kvantifierar det
kommersiella värdet av komfortförbättringar i form av reducerade PCT-värden. Jembane
verket och VTI planerar också att delta i en kommande UIC studie rörande åkkomfort.
Ett annat ämne som Jernbaneverket och VTI identifierat som viktigt i det fortsatta
arbetet är inverkan av spårläge (spårkvalitet) på dels komfort och dels spårkrafter. Det
har också under projektets gång framkommit att även Railtrack ser detta som ett
angeläget ämne för fortsatta studier.

2 Avser svenskt X2 tåg som framförs enligt norska spårgeometrinormer.
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Jernbaneverket och VTI välkomnar i denna fortsättning samarbete med experter Vid
andra järnvägsföretag, forskningsinstitut och UIC.
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