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Sammanfattning 
 

På höghastighetslinjerna som planeras byggas i Sverige är det satt som mål att 

köra i 320 km/h. Att köra så pass mycket snabbare än det görs i dagsläget 

kräver ett kontaktledningssystem vars kontakttråd klarar av att vara stabilt och 

rakt uppspänt så att strömavtagaren kan gå jämt och inte orsaka att 

kontakttråden börjar svaja. Det resulterar i krav på att kontakttråden spänns 

upp med ett högre moment, inspänningskrafterna ökar. Det medför att 

belastningen på kontakttråden kommer att öka vilket innebär att dagens 

kontakttrådar och bärlinor av renkoppar eller kopparsilver inte kommer att 

klara av de nya inspänningskrafterna. Trafikverket tar inspiration i sin process 

för att bestämma utformningen av det nya kontaktledningssystemet från ett 

tyskt kontaktledningssystem som också är byggt för hastigheter över 300 km/h 

och har samma systemfrekvens och spänning som Sveriges nuvarande nät har. 

Där används kopparmagnesiumlegeringar för att höja den mekaniska styrkan 

hos linorna. Trafikverket har förutspått att kontaktledningens livslängd är 50 

år. Den standard man kommer fram till för höghastighetslinjerna kommer 

förmodligen inte att förändras i ett senare skede. Därför är det viktigt att 

material- och komponentvalet blir rätt från början för att kunna påverka 

anläggningens livscykelkostnad och miljöpåverkan. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur materialets ledningsförmåga i 

kontaktledningens komponenter påverkar effektförlusterna i kontaktlednings-

systemet. Det är en efterfrågan från tillverkningsbranschen att se om det sparar 

in så pass mycket att det är värt att tillverka bättre produkter än vad standarden 

kräver. Ett mått på ledningsförmågan är hur många procent av IACS som 

materialet leder där IACS är ett referensvärde från en tråd av renkoppar. Både 

för bärlina och kontakttråd av kopparmagnesium har beräkningar gjorts i 

spannet mellan 62 % och 85 % IACS. På så vis går det att se kostnaderna som 

effektförlusterna orsakar från minimikravet enligt europastandarden EN50149 

och upp till 85 % som är aningen i överkant jämfört med de produkter som 

tillverkas idag. Genom att förändra ledningsförmågan för kontakttråden och 

bärlinan förändras kontaktledningssystemets impedans. Ju lägre 

systemimpedans desto lägre blir effektförlusterna. Då vi inte fått tillgång till 

mjukvara för simulering av systemimpedans försökte vi räkna fram en 

systemimpedans efter en beräkningsmodell hämtad från norska 

Jernbaneverket. Det blev inte lyckat och beräknade värden i 

kontaktledingsimpedansen tolkades som osäkra då den resistiva delen blev 

negativ vilket är omöjligt för materialegenskaper. En förenklad 

beräkningsmodell användes där bara trådens resistans ändrades. 

 

 



  

I vårt scenario med Trafikverkets förutspådda 7 tåg per timme på en sträcka på 

100 km gjordes beräkningar av kostnader på grund av effektförluster från 

standardvärdet på 62 % IACS upp till 85 % IACS. Befintliga produkter som 

tillverkas togs också med som en del för att se vad som i dagsläget är möjligt 

att spara. Resultatet blev att den årliga besparingen på grund av minskade 

energiförluster vara cirka 226 000 kr/år med befintliga komponenter som 

tillverkas med värden på ungefär 80 % IACS för kontakttråden och 75 % för 

bärlina. De stigande tillverkningskostnaderna för de effektivare 

komponenterna har efter fyra år i drift betalat sig. Genom att gå upp till ett 

värde på 85 % IACS på bärlina och kontakttråd är det möjligt att spara in 

285 000 kr/år per 100 km enkelspår, detta är dock ett teoretiskt värde. 

 

Trafikverket vill titta på om det är möjligt att kunna använda en 95 mm2 

bärlina istället för en 120 mm2 som bland annat tyska system använder. 

Genom att använda en 95 mm2 bärlina är det möjligt att använda befintliga 

befästnings-anordningar och på så vis undvika att behöva utöka sortimentet 

vilket sparar mycket jobb och pengar. Mindre area ger högre resistans men 

används effektivare material kan det vara möjligt att gå ner i area och ändå 

uppfylla ledningskraven. Ser man till resistans i linan kan vi se att en bärlina 

med arean 95 mm2 kan ersätta en bärlina med arean 120mm2 om 

ledningsförmågan hos 95 mm2 bärlinan höjs till 75–80 % IACS eller högre. 

Det kan ge en besparing för minskat material på 624 000 kr per 100 km. 

Trafikverket behöver inte heller ändra i sortimentet och köpa in nya 

fästanordningar utan använder de en 95 mm2 bärlina går det att använda 

befintliga befästningar. Enligt våra beräkningar går det att få en likvärdig 

mindre bärlina med samma resistans som en med större area. Sen om det lönar 

sig eller rent praktiskt fungerar är inget som går att bevisa utifrån de 

förutsättningar vi haft. Men det vi fastslår är att det är värt att undersöka 

närmare.  

 

 

Nyckelord: Höghastighetsjärnväg, AT-system, bärlina, effektförluster, 

kontaktledning, kontaktledningssystem, kontakttråd, kopparmagnesium, 

ledningsförmåga, systemimpedans 



  

Abstract 
 

Due to higher speed, the tension force in the catenary for Sweden’s future 

high-speed rail network is increased compared to today’s railway. The 

consequence is that today’s contact wire and stranded conductor made by 

copper will not endure the new tension forces. In the process of developing the 

design of the new contactwire-system, the Swedish transport administration 

Trafikverket take inspiration Germanys system at their high-speed railway 

system. Copper magnesium alloy is used in this system and therefore raises 

the mechanical strength within the wires.  Trafikverket has predicted that the 

lifespan of a catenary is approximately 50 years. The standardization 

determinations of the catenary are most likely not to change during this time. 

So, it is important that material and choice of components is thoughtfully 

considered from the beginning to be able to affect the layout of life cycle cost 

and the climate impact.  

 

The purpose of the bachelor thesis is to examine how the material choice of 

contact wire and stranded conductor influences the energy lost in the catenary 

system. The electric conductivity of the stranded conductor and the contact 

wire of copper magnesium escalated from the standard value of EN50149 up 

to 85% IACS, which is a value that can be accomplished through optimize the 

manufacturing process that also fulfill the mechanical requirements on the 

wires. By altering the conductivity of the stranded conductor and the contact 

wire the catenary system’s impedance change. As the system impedance 

decreases the energy lost also decreases. A calculation software that 

Trafikverket use for simulation of the system impedance was not given access 

and therefore a calculation model from Jernbaneverket was used. The 

calculated values in the catenary impedance was interpreted as uncertain 

because the resistance part turned out negative, which is impossible for 

material characteristics. A simplified calculation model was used where the 

wire’s resistance was changed and multiplied with the average value of 

impedance over the distance between the converter stations.   

 

The result was that the better conductivity the contact wire and the stranded 

conductor has the energy loss is the least possible.  In our scenario with 

Trafikverket’s predicted 7 trains per hour with a track length of 100 km 

annually saving for a single-track could be approximately 226 000 kr/year due 

to decreased energy lost. This is just for one single track and direction. After 4 

years, the higher price of the more effective catenary will be payed of due to 

the savings of energy each year. By increasing the conductivity to 85 % IACS 

it is possible to save 285 000 kr/year, however this is a theoretical number. 

 

  



  

Trafikverket has a choice to do about the dimension on the stranded 

conductor, which is between 95 mm2 and 120 mm2. By looking at the 

resistance we can see that the stranded conductor with the area 95mm2 can 

replace the stranded conductor with the area of 120 mm2 if the conductivity is 

raised to 75-80 % IACS in the 95 mm2 stranded conductor. This means that 

less material needs to be used and therefore the cost decrease. 624 000 kr/100 

km can be saved. Also, Trafikverket don’t need to buy new components to 

attach the stranded conductor. Their current range of products fits the 95 mm2 

conductor but not the 120 mm2.  

 

Keywords: High speed rail, AT-system, catenary, catenary system, 

conductivity, contact wire, copper magnesium, effect losses, resistance, 

stranded conductor, system impedance 



  

Förord 
 
Detta arbete är det avslutande momentet innan vi kan ta examen och bli 

högskoleingenjörer på vår utbildning i Byggteknik med inriktning 

järnvägsteknik. Arbetet kom till genom diskussioner kring kontakttråd, bärlina 

och att tillverkningsprocessen där ytterligare bearbetning under produktionen 

resulterar i en slutprodukt av bättre kvalité. Det finns ett behov i branschen att 

visa vad en bättre tillverkningsprocess för bärlina och kontakttråd är värd för 

att undersöka om det är lönsamt att producera trådar av högre kvalité. Det 

beslöts det att vi skulle fokusera på energiförluster och med hjälp av 

Elektrokoppar formade vi ett arbete som skulle bli en rimlig jämförelse mellan 

tillverkningskostnad och kostnad i energiförluster. Det var viktigt att det både 

blev ett vettigt upplägg för dem och att det blev en nivå som var lagom för oss 

och anpassat efter den kunskapsnivå som vi låg på. Något som vi tycker 

kändes bra. 

 

Tack till Fredrik Adlercreutz, Tony Hill och Bengt Jonason på Elektrokoppar 

AB för att ni gav oss chansen att få utföra den här studien i samarbete med er. 

Tack för att ni bistått med er tid, material, resurser och för genomgång av 

produktionen i Helsingborg.  

 

Tack till Eckhard Schaffartzik med flera på Isodraht. Tack för intressanta 

dialoger, material och genomgången av produktionen och anläggningen i 

Mannheim. Ett speciellt tack för gästvänligheten ni visade. 

 

Ett stort tack till Bengt Thulin, som vi tidigare haft som föreläsare inom 

elteknik, för att du tagit dig tiden att vid flera tillfällen träffat oss och 

diskuterat frågor som dykt upp under arbetets gång och för att du gått igenom 

teori där det funnits frågetecken. Din frekventa och snabba mejlkontakt har 

sparat oss mycket möda. 

 

Vi vill även tacka Per Corshammar som tipsade oss om att kontakta 

Elektrokoppar från första början. 

  



  

Terminologi 
 

AC Profil på kontakttråd 

 

AT-system Systemför kontaktledning med autotransformatorer. 

Kontaktledningen och matarledningen har en spänning på 15 kV. De har en 

fasförskjutning mellan sig på 180° vilket gör att systemets spänning blir  

30 kV. 

 

BT-system System för kontaktledning med sugtransformatorer. Annorlunda 

uppbyggt jämfört med AT-systemet där transformatorerna är placerade med 

mindre mellanrum och matas med spänningen 15 kV.  

 

Bz II Brons legering, siffran anger mängd magnesium, desto större tal desto 

mer mängd magnesium. 

 

Coasting Glidkörning, ingen energi tas från kontaktledningen 

 

ETP (Electrolytic Tough Pitch) “Renkoppar”, koppar med högt krav på renhet  

 

HC High conductivity 

 

HS High strength 

 

IACS Värdet för 100 % av volymledningsförmågan för den internationella 

standarden för glödgad koppar, rent koppar. Ett mått på ledningsförmågan hos 

material kan då skrivas som hur många % av IACS de leder.  

 

Kallformning/Kallbearbetning Process där tråd dras ned från en diameter till 

en mindre diameter. Benämns även ”Harddrawn”. Kallbearbetning förändrar 

atomstrukturen i metallen och leder till bättre hållfasthet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Kopparkatod Råmaterial tillverkaren får. En tjock plåtliknande form som 

smälts ner för bearbetning av produkter. 

 

Slagning Inslagning är processen där trådar tvinnas ihop till en grövre ledare 

så som bärlina och bärtrådar. Kortare slaglängd ger mer material per meter. 

Hållfastheten förbättras för tråden minimalt. Ledningsförmågan försämras 

något för tråden då strömmen måste gå en längre väg. Vrids trådarna för 

mycket så kan bearbetningen ha en negativ inverkan på materialegenskaperna. 

Ju kortare slaglängd desto mer flexibel är tråden vilket underlättar vid 

montering. 

 

S Konstruktion på upphängningen av kontaktledningen. Enbart utliggare. 

ST Konstruktion på upphängningen av kontaktledningen. Utliggare med 

tillsatsrör. 

SYT Konstruktion på upphängningen av kontaktledningen. Utliggare med 

tillsatsrör och Y-lina. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Precis som i de flesta branscher har järnvägssektorn krav och standarder för 

hur anläggningen ska byggas. Krav på komponenterna som används, hur de 

ska projekteras och anordnas, säkerhetsbestämmelser samt regler för drift och 

underhåll. Inom kontaktledningssystemet finns krav och riktlinjer på hur 

komponenterna ska tillverkas och vilka egenskaper de ska ha. Beroende på 

banans förutsättningar såsom trafikens hastighet och väderförhållanden ställer 

banförvaltare krav på vilket typ av system som ska användas. I dagsläget är 

ledningsförmågan hos kontakttrådarna i Sverige näst intill optimal. Detta beror 

på att kontakttrådarna vanligtvis idag är tillverkade av antingen kopparsilver 

eller renkoppar, även kallat ETP. Ledningsförmågan går i dessa fall inte att 

optimeras då det inte finns möjlighet att tillverka ledare med effektivare 

material. Det är när man blandar i tex magnesium som ledningsförmågan 

sjunker då magnesium har en högre resistivitet. Då det kommer byggas 

höghastighetsjärnväg med högre körhastigheter och därmed krav på större 

inspänningskrafter i kontaktledningen kommer det nya 

kontaktledningssystemet behöva trådar av material som klarar dessa stora 

krafter. Dessa trådar kommer med största sannolikhet ha en 

kopparmagnesiumlegering. Beroende på tillverkningsprocessen går det att 

optimera hållfastheten och bibehålla så bra ledningsförmåga som möjligt. På 

så vis går det också att tillverka kontaktledning som uppfyller kraven och 

dessutom har betydligt bättre ledningsförmåga än vad minimikravet i 

standarder säger. Det är idag enligt Jonason och Adlercreutz (2017) som 

arbetar på elektrokoppar AB, inget som tas i beaktning vid upphandling av 

material. De menar att ifall produkten uppfyller minimikravet är det bara det 

billigaste inköpspriset som avgör. 

 

Genom att använda ledare med mindre motstånd så ges möjligheten att dels 

spara pengar både för banförvaltare och trafikoperatörer genom minskade 

effektförluster. Detta gör även att energiförbrukningen minskar vilket är något 

som både Trafikverket och operatörer vill uppfylla då ett transportpolitiskt mål 

är att energieffektivisera transportsystemet och verksamheten (Trafikverket, 

2017). En fundering från tillverkare är att användning av bättre ledare kan 

göra att det går att spara pengar på material också. Bättre hållfasthet med 

bibehållen ledningsförmåga kan ge möjlighet att exempelvis bygga längre 

spannlängder, gå ner i tvärsnittsarea på kontakttråd vilket kan minska 

mängden råmaterial och komponenter och på så vis spara pengar (Jonason, 

2017). Siemens har börjat försöka bygga sina system annorlunda och på så vis 

kunna öka spannlängder och minska antalet komponenter för att spara material 

och minska underhållskostnader (Siemens, 2010). Att öka ledningsförmågan i 
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kontaktledningen kan på ett enklare sätt underlätta detta tankesätt. 

Höghastighetslinjerna i Sverige kommer inte trafikeras av godståg och 

mängden regionaltrafik kommer att vara mindre i förhållande till andra 

sträckor. Detta medför att en högre och konstant hastighet gäller och 

minskningen av accelerationer och inbromsningar medför mindre belastning 

på kontaktledningen vilket minskar slitaget. Är kontaktledningen rätt 

monterad kommer den sannerligen att sitta uppe i åtminstone 100 år 

(Schaffartzik, 2017). Att välja en kontaktledning som kostar lite mer vid inköp 

kan komma att leda till en stor besparing över tid men det är svårt att avgöra 

hur mycket det kan komma att spara in. Därför är det intressant för både 

förvaltare, operatörer och tillverkare att få fram resultat i denna fråga. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att inför framtida järnvägsprojekt ge en bild av hur 

materialens egenskaper hos kontaktledningens komponenter kan komma till 

att minska effektförluster i anläggningen och på så vis spara in både pengar 

och energi. Genom att kunna visa att materialens ledningsförmåga kan göra en 

skillnad är förhoppningen att resultatet i denna rapport, vid val av leverantör 

för kontaktledning, kan få upphandlare att ta med ledningsförmågan som ett 

kriterium som spelar in vid val av produkt och tillverkare. Att inte bara se så 

att det man köper och monterar uppfyller standarderna och kraven utan tittar 

längre och lägger vikt vid hur mycket bättre än standarden produkterna är. Då 

det både handlar om hur effektivare kontakttråden och bärlina kan bli och hur 

mycket det går att spara in i framtida höghastighetsanläggningar är det två 

frågor som är intressanta och som vi kommer jobba för. 

 

▪ Hur mycket sparar man på att använda en kontaktledning med ett visst 

antal procent bättre ledningsförmåga än vad standarden för samma 

legering och utseende har? 

 

▪ Vad kan det innebära att välja en kontakttråd för de nya 

höghastighetsbanorna i Sverige som är bättre än standarden för den tråd 

som är godkänd för höghastighetstrafik? 

 

Dessa frågeställningar är inte bara vara av intresse för banförvaltare och 

trafikoperatörer utan även aktörer inom tillverkning av kontaktledning. Då det 

kostar extra att tillverka bättre ledare på grund av extra moment och 

bearbetning i processen så är det intressant att veta om det är värt att göra 

denna extra process. Går det att visa hur mycket kunden tjänar på bättre 

produkter kan det göra att efterfrågan på dessa bättre produkter ökar och både 

förvaltare, trafikoperatörer och tillverkare vinner på det.  



 

 

3 

2 Metod 

2.1 Tidigare studier  

För att kunna börja på rätt nivå och inte missa idag existerande arbeten på 

området var första steget att kolla upp vilka tidigare studier som gjorts på 

ämnet. Sökningar på tidigare rapporter, om Trafikverket undersökt frågan och 

andra användbara källor gjordes. Sökningar har gjorts via kontakt med 

Trafikverket och dialog med tillverkare av kontaktledning. Databaser som 

Transguide och statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har också 

använts för insamling av befintlig information. All insamling av information 

kring tidigare studier visade vilka kunskapsluckor det finns på området vilket 

lägger grunden till denna studies inriktning.  

 

2.2 Förberedande litteraturstudie 

För att genomföra undersökningen samt beräkningar krävdes insamling av 

information för kontaktledningssystemet som ska användas på 

höghastighetsbanorna. Tekniska PM, utredningar och studier för kraft-

försörjning från Trafikverket har gett en grund för förutsättningarna i arbetet. 

Typ av kontaktledningssystem, placering av matningspunkter, fordonstyper, 

trafikering och relevant data för anläggningen. Detta gör det möjligt att ta fram 

mer detaljerade krav ur trafikverkets sökbas för styrande och stödjande 

dokument. Dessa uppgifter ligger som grund för beräkningarna i arbetet. Att få 

en tydlig bild av hur just höghastighetsbanornas kraftförsörjning planeras se ut 

var väsentligt för arbetets trovärdighet och dess användbarhet för tillverkare, 

banförvaltare och trafik-operatörer.  

 

Även standarder och krav för kontaktledningens utformning har studerats och 

använts i arbetet. För att få utgångsvärden för beräkningar på materialen för 

aktuella kontakttrådar och bärlinor har Europastandarder samt tyska 

standarder som finns med i EU:s tekniska specifikationer för driftkompabilitet 

lästs igenom. Då tillverkarna förhåller sig till dessa standarder ger det 

referensvärden att räkna på och utifrån all insamlad information för vilka typer 

kontakttråd och bärlinor som ska användas går det att lägga upp beräkningar 

för hur en effektivare produkt kan dra ner på effektförlusterna. 
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2.3 Beräkningar 

Utifrån data och krav för höghastighetsbanorna och material för 

kontaktledningssystemet görs beräkningar på en kunskapsnivå som 

utbildningen gett inför arbetet. Förenklade beräkningsmetoder har tagits fram 

där Trafikverkets data för trafikering och kontaktledningssystem för 

höghastighetsbanan gör det möjligt att räkna fram effektförlusterna. Därefter 

går det att räkna fram vad kostnaderna blir. Genom att variera värdena på 

systemets ledningsförmåga kommer det gå att uppskatta hur kostnaderna beror 

på ledningsförmågan och då se hur mycket det kan tänkas spara in med 

effektivare material. 

 

 

2.4 Avgränsningar 

Effektförlusterna beror på många olika aspekter vilket gör att beräkningarna 

fort blir mycket omfattande. Avgränsningar blir därför nödvändiga. 

 

I själva kontaktledningssystemet kommer bara kontakttråden och bärlinan 

användas i beräkningarna. Bärtrådarna samt motstånd i räler, förstärkningslina 

och återledare m.m kommer inte att tas hänsyn till. Detta gör att motståndet i 

kontaktledningssystemet inte blir så exakt som målet från början var. 

Förhållandet mellan olika effektiva trådar kommer vara detsamma men då 

enbart bärlinan och kontakttråden beaktas blir inte kostnaderna helt korrekta. 

 

Enbart resistansen i systemet kommer användas. För att få korrekta 

effektförluster krävs att hela systemimpedansen är med i beräkningen. I avsnitt 

3.4.1 förklaras mer noggrant varför detta inte var möjligt. 

 

I beräkningarna kommer trafikeringsmängden att antas enligt Trafikverkets 

prognoser. Enbart höghastighetstrafiken kommer vara med i beräkningarna. 

Fler fordonstyper kommer trafikera banan men de kommer inte tas med i detta 

arbetet. Beräkningarna i det slutliga resultatet sker endast för konstant 

maxhastighet. Accelerationer och inbromsningar tas inte med. Se avsnitt 3.4.3.  
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3 Resultat 

3.1 Litteraturstudie – Tidigare studier 

3.1.1 Sökning via databaser 
För att få en bild av vilka studier som gjorts i dagsläget och var 

kunskapsluckorna finns gjordes sökningar efter tidigare studier via 

databaserna ”Transguide” och ”Energieffektivisering i transportsektorn”. 

Dessa går att hitta vid portalen för transportforskning.  

 

Vid sökning av ordet ”kontaktledning” kom fem träffar upp via transguide 

men inga har med ledningsförmågan i kontaktledningens komponenter att 

göra. Bland annat finns studien ”Hållbara intermodala tempererade 

transporter” (TFK, 2013) där hållbara transporter för lastbilstrailers tas upp 

och hur kontaktledningssystemet kan ge ström år kylaggregat. I övrigt är det 

blandade dokument om banstandarder och godstågs hastighet bland annat men 

det är inte heller relevant. Vid sökning på ”kontaktledning AND energi” 

kommer en träff upp på transguide. Rapporten ”Persontransporter i långa 

banor” (Banverket, 2008) tar upp olika transportmedel och hur bland annat 

kontaktledningen påverkar och påverkas av miljön runt omkring. Detta är inte 

heller relevant. För sökorden ”kontaktledning AND effekt” fanns inga träffar. 

Vid sökning på ”catenary” gav transguide 15 träffar. Blandade rapporter som 

tar upp strömavtagarens utformning, rapport om att hybridbussar ska kunna 

köra på ström från spårvagnsnätet, nya datasystem för elektronisk drift m.m. 

Ingenting tar upp material eller ledningsförmåga för kontaktledningen och 

dess komponenter. Sökning för komponenter som kontakttråd och bärlina på 

både svenska och engelska gav ingenting. Sökningar på material så som 

koppar och kopparmagnesium gav också noll träffar. Vid sökning för effekt 

och energi kommer det upp många träffar som inte heller tar upp 

ledningsförmågan för kontaktledning. Det är val av transporter, att tänka om 

för vardagspendling m.m. Ingenting om effektivare material. Effektförluster 

ger inga sökresultat. För sökning av ledningsförmåga kommer inte heller 

några träffar upp.  

 

Via sökning i dessa databaserna gavs ingen information som gav någon 

information på just området med ledningsförmåga för kopparmagnesium-

ledningar. 
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3.1.2 Information från tillverkare 
De enda resultat som hittats med anknytning till ämnet är siffror från olika 

tillverkare av kontaktledning. Tillverkaren Lamifil presenterar en prognos för 

vad en förbättring av materialet i kontaktledningen kan innebära. Med 50 km 

avstånd mellan omformar-stationerna och 10-minuters trafik kan besparingen 

vara cirka 5 000 000 kr per år och 1000 km (Lamifil, 2016). NKT cables i 

Köln har också presenterat siffror för minskade kostnader. Deras resultat säger 

att energiförlusterna kan minskas med 13 % jämfört med 

standardkontakttråden (Pupke F, 2008).  

 

Problemet med dessa resultat är att det inte framgår vilket typ av system de 

räknat på. Trafikeringen och andra omständigheter är inte heller presenterade.  

Det är i princip bara siffror som presenteras som uppskattats av källorna. Det 

är inga djupgående studier utan bara siffror som presenterats utan någon större 

bakgrund. Därför har dessa uppgifter inte tagits med eller refererats till i 

rapporten då denna studien riktar sig specifikt till höghastighetsbanorna i 

Sverige. 

 

3.1.3 Trafikverkets arbete 
Trafikverket som är beställare och utredare för höghastighetsbanan har själva 

inte reflekterat över vad en bättre ledningsförmåga i anläggningen kan 

innebära (Larsson, 2017). Då kopparmagnesiumledarna inte sitter uppe idag 

utan är aktuella för den framtida höghastighetsbanan så har det varit 

ointressant tills nu. Då höghastighetsjärnvägen än så länge bara är i 

planeringsstadiet har arbetet gått ut på att ta fram ett lämpligt system och 

dimensionera det. Även fast det kan vara intressant så är det ingenting som 

idag varit aktuellt att undersöka (Larsson, 2017).   
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3.2 Litteraturstudie – Kontaktledningssystem 

Kontaktledningssystemets huvuduppgift är att förse tågen med ström längs 

sträckan mellan omformarstationerna. Det är viktigt att denna överföring sker 

utan för stora spänningsfall och att strömförsörjningen kan ske utan problem 

vid den hastighet som banan är byggd för. Kontaktledningen måste alltid vara 

inom strömavtagarens räckhåll och strömavtagaren måste alltid behålla 

kontakten med kontaktledningen för att oavbrutet förse loket med ström. 

Beroende på banans förhållanden till exempel hastighet, väderförhållanden 

såsom vind, snö, isbeläggning, varierande temperatur och termiska laster av 

belastningen från trafiken dimensioneras systemet med lämpliga mått, material 

och utformning för att kontaktledningen ska vara väl anpassad för tågens drift. 

I avsnitt 3.2.1 ges en kortfattad beskrivning av AT-systemet vilket är det 

system Trafikverket planerar förbättra för höghastighetslinjerna och i avsnitt 

3.2.2 beskrivs kontaktledningen mer ingående. 

 

3.2.1 AT-system 
Då det inför framtida höghastighetsprojekt i Sverige är aktuellt med ett AT-

system på 15 kV och 16 2/3 Hz (Trafikverket, 2015) är det utifrån det 

systemet vi kommer att räkna. AT-systemet har två stycken matarledare, 

kontaktledningen (KL) och AT-matarledare (AT-ML). Spänningen mellan 

AT-ML och noll-referensen som är omformarstationens återledningsskena är 

på 15 kV och detsamma gäller mellan kontaktledningen och 

återledningsskenan. Då kontaktledningen och AT-matarledningen är har en 

fasförskjutning mellan sig på 180º blir spänningen mellan dessa ledare 

fördubblade. Spänningen mellan dessa blir då 30 kV istället för 15 kV, se  

figur 1. Detta är för att en högre spänning gör att förlusterna blir mindre. 

Precis som figur 3.1 säger så kör tåget fortfarande på 15 kV, precis som på ett 

BT-system trots att spänningen som matas ut på linjen är 30 kV. 
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Figur 1. AT-systems uppbyggnad och spänningar (Trafikverksskolan, 2017) 

Möjligheten att mata ut 30 kV gör att förlusterna blir lägre än i ett vanligt BT-

system där 15 kV matas ut. Det gör att AT-transformatorerna går att placera 

med längre avstånd mellan sig, ungefär 10 km jämfört med 

sugtransformatorerna i BT-systemet som placeras på 4–5 km avstånd. 

Transformatorerna i AT-systemet är spartransformatorer vilket betyder att vid 

mitten på sekundärlindningen kopplas återledaren, se figur 1, och det är så 

spänningen transformeras ner till 15 kV. Denna utformning gör även att 

mindre utmatad ström krävs än vad det gjorts ifall det var ett BT-system. Då 

alla transformatorer på sträckan matar ut ström och systemet ser ut så som det 

gör behövs endast hälften av strömmen som trafiken behöver matas ut från 

omformarstationen. 

 

 
Figur 2. AT-systems uppbyggnad och hur strömmar rör sig i systemet (Trafikverksskolan, 2017). 
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Tåget i exemplet på figur 2 drar 100A. I kontaktledningen och AT-

matarledningen går det då 50 A. Tåget matas då det befinner sig mellan Ta och 

Tb med ström från båda håll. Genom att följa exemplet i figur 2 syns det att 

strömmen från omformarstationen delar sig så att 25 A går till Ta och 25 A går 

vidare till Tb. Samtidigt så matar Ta och Tb ut 50 A vardera. 

 

 
Figur 3. AT-systems uppbyggnad och hur strömmar rör sig i systemet. Förenklat och  

                 tydligare visat än i figur 3.2 (Trafikverksskolan, 2017) 

En tydligare beskrivning av strömmarna går att se i figur 3 där alla strömmar 

från figur 2 är summerade blir det tydligt att det i ett AT-system bara behöver 

matas ut hälften så mycket som tåget eller tågen behöver. 

AT-systemet består av flera olika komponenter förutom själva 

kontaktledningen. AT-matarledning vars uppgift är att återleda strömmar från 

systemet till omformarstationen, den lila ledaren, se figur 1–3 Hjälpkraft som 

förser bland annat signalsystemet och vägskydd med ström. Frånskiljare och 

extra matarledningar. Vi kommer bara titta på kontaktledningen även fast alla 

komponenter påverkar varandra och motståndet i systemet. 
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3.2.2 Kontaktledningens komponenter 
I denna studie är komponenten vi granskar mer ingående kontaktledningen. 

Själva kontaktledningen kan delas in i tre delar, kontakttråd, bärlina och 

bärtrådar, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Kontaktledningens uppbyggnad och delar. 

Kontakttråden utgör kontakten mellan fordonets strömavtagare och hålls uppe 

av bärtrådarna som hänger ner från bärlinan. Kontakttrådens profil visas i 

figur 5 och bärtrådarna fästs med en klämma i spåren. Utmatande 

transformatorer är kopplade till kontakttråd och bärlina men alla komponenter 

i kontaktledningen sitter ihop utan isolering därav går strömmen inte bara i 

kontakttråden och bärlina utan även bärtrådarna. Detta försvårar beräkningar 

då trådarna har olika egenskaper och därav går det olika mycket ström i de 

olika delarna i kontaktledningen.  
 

 
 

 

 

Bärlinans uppgift är att hålla kontakttråden uppspänd mellan 

kontaktledningsstolparna på korrekt höjdläge över spåret. Bärlinan får därav 

ett nedhäng så som i figur 4. För att vara tillräckligt elastisk och ändå ha en 

hög hållfasthet består bärlinan av flera trådar av mindre diameter som är 

hoptvinnade till en grövre lina. Bärlinan kan variera i antalet trådar och hur 

tätt trådarna är tvinnade, se figur 6. 

  

Figur 5. Tvärsnitt av kontakttråd (Allenbach JM, 2014) 
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Bärtrådarnas uppgift är att hålla kontakttråden upphängd i bärlinan. För att 

kontakttråden ska hänga med en konstant höjd över spåret varierar bärtrådarna 

i längd med bärlinans nedhäng så som i figur 4. Själva upphängningen kan 

variera i utformning, det finns tre olika upphängningsutformningar 

kontakttråden se tabell 1. 
 

3.2.3 Kontaktledning vid höga hastigheter 
Kontakten mellan strömavtagare och kontakttråden beror på den tvärgående 

vågutbredningshastigheten som överförs genom kontaktledningen. 

Vågutbredningshastigheten beror på inspänningskraften och massa enligt 

formel 1. Det är lite kontaktförlust mellan strömavtagaren och kontakttråden 

om tågets maxhastighet är mindre än 70 % av vågutbredningshastigheten. För 

att tillåta en högre maxhastighet måste vågutbredningshastigheten för 

kontaktledningen höjas. Detta kan göras genom att öka kontakttrådens 

inspänning eller/och minska kontaktledningens massa. Vid högre hastighet 

måste vikten för kontaktledningen alltså begränsas därav måste arean 

begränsas. På grund av att det finns det en begränsning för ledningsförmågan 

hos kontaktledningen eftersom ledningsförmågan beror på arean (Mochizuki 

A, 2011). 

 

(3.1)   vågutbredningshastighet =
Inspänningskraft2

vikt per längdenhet
 

 

För att inte kontaktledningen ska börja gunga vid högre hastigheter måste 

därför kontakttråden vara infäst i ett tillsatsrör, eller bäras upp av y-lina som 

absorberar tryckkraften uppåt från strömavtagaren vilket minskar gunget. Det 

finns olika upphängningar och för högre hastigheter används SYT, se tabell 1. 

SYT kommer användas på höghastighetsbanorna.  

  

Figur 6. Bärlina 7, 19 och 37 trådar (Elektrokoppar AB, 2017) 
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Tabell 1. Varianter av upphängningsanordningar för kontakttråd 

Beteckning Innebörd 

S Kontaktråd är direkt infäst i 

underröret 

ST Kontakttråden är fäst i ett tillsatsrör 

som har en dämpande funktion 

SYT Y-linan gör att utliggaren är ännu 

enklare att lyfta upp och används 

därför vid högre hastigheter. 

 

3.2.4 Innovativa lösningar för högre hastigheter i Japan 
Japan har länge haft höghastighetslinjer och har experimenterat med olika 

lösningar för att utforma en kontakttråd med tillräcklig mekanisk styrka då 

kopparlegeringen de använde tidigare inte klarar de mekaniska kraven för 

högre hastigheter. En innovativ lösning var att tillverka en kontakttråd som 

består av en stålkärna med ett aluminiumhölje utanpå enligt figur 7. 

Stålkärnan ger kontaktledningen högre vågbildningshastighet på grund av 

ökad hållfasthet. Liknande kontakttråd med ett kopparhölje enligt figur 7 

ersatte den av aluminium och stål (Kobayashi T, 2005).  

 

Kontakttråden med en stålkärna och ett ytterskal av koppar höjde 

vågutbredningshastigheten i kontaktledningen från 355 km/h till 519 km/h 

vilket garanterar en stabil strömupptagning för hastigheter upp till 360 km/h. 

Man har på andra delar av Shinkansen testat en legering med koppar-krom-

zirkonium som balanserar hög konduktivitet med hög mekanisk styrka 

(Mochizuki A, 2011). Man har också testat att rejält gå upp i area till 170 mm2 

enligt figur 7.  

 

 
Figur 7. Utformningar av kontakttråd på Shinkansen, från vänster till höger, koppar med stålkärna, aluminium 

med stålkärna och hårddragen koppar med arean 170mm2 (Mochizuki A, 2011). 
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3.2.5 Kopparlegeringar för kontakttråd och bärlina 

3.2.5.1 Koppartrådar 
Olika kontaktledningssystem ställer olika krav på kontaktledningen som 

används i systemet. För höghastighetsnätet krävs det som beskrivit ovan större 

inspänningskrafter för att möjliggöra en bra gång för strömavtagaren utan att 

vågbildning eller självsvängning och hopp uppstår. För att öka eller minska de 

olika komponenterna i kontaktledningens mekaniska hållfasthet och 

ledningsförmåga går det att ändra ledarnas area. I Sverige varierar 

kontakttrådens area från 80 mm2 till 120 mm2 och upp till 150 mm2 i Europa 

(Banverket, 2006). I Sverige idag används bärlinor med en area på antingen  

50 mm2 eller 70 mm2. 

 

All kontaktledning tillverkas i huvudsak av koppar då dess ledningsförmåga är 

mycket god. Silver är den metall som leder bättre men av kostnadsskäl är det 

orimligt att tillverka trådar av silver, därför används kopparledningar. Som 

följd av de större inspänningskrafterna behövs de mekaniska egenskaperna för 

koppar förbättras. Genom att blanda kopparkatoderna med andra metaller i 

smältugnen går det att skapa legeringar. Då kan trådar som har bättre 

hållfasthet, ledningsförmåga och är mindre känsliga för 

temperaturförändringar jämfört med trådar av ETP tillverkas. 

Det finns idag över 100 varianter av olika legeringar som används inom 

kontaktledning världen över (Schaffartzik, 2017).  

 

3.2.5.2 Kopparlegeringar 
I tillverkningsprocessen av ledare med kopparlegeringar är det alltid en fråga 

att väga konduktivitet mot mekanisk styrka. Vid val av material för 

kontaktledningen är det viktigt att veta vilka inspänningskrafter systemet ska 

ha och vilka specifikationer som banan ska ha. Då är det möjligt att se hur stor 

hållfasthet som krävs av ledningarna. Mängden av exempelvis silver eller 

magnesium som blandas i legeringen påverkar ledningsförmågan och 

hållfastheten i materialet. Har det material som kopparn legeras med sämre 

ledningsförmåga än kopparn sänks ledningsförmågan. Har materialet bättre 

mekaniska egenskaper än koppar så förbättras dessa för legeringen.  

Det går då även att anpassa mängden av den metall som smälts ihop med 

kopparn för att minimera minskningen av konduktiviteten. Förhållandet 

mellan mekanisk hållfasthet och ledningsförmågan för olika legeringar i 

kontakttråd kan varieras enligt figur 8.  
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Figur 8. Möjligheter att gå upp i hållfasthet eller konduktivitet för olika legeringar i kontkattråd jämfört med 

standardvärde (Elektrokoppar AB). 

3.2.5.3 Legering för höghastighetslinjer 
Inspänningskrafterna i kontaktledningssystemet för höghastighetslinjer 

överstiger de kraven som kontaktledning av koppar klarar av, se tabell 2. 

Därför kommer det att vara aktuellt att använda en kopparlegering som gör att 

de mekaniska egenskaperna förbättras. Ur figur 9 utläses att magnesium är den 

metall som har högst brottgräns och ses därför som optimal ur en mekanisk 

synpunkt att använda för kontaktledningar i hastigheter över 300 km/h. I 

figuren syns det att mekaniska hållfastheten höjs då mängden magnesium i 

legeringen ökar.   

 
Tabell 2. Inspänningskrafter i kontaktledningssystem (Trafikverket) 

System-

beteckning 

Bärlina  Kontakttråd  

 Typ Dragkraft Typ Dragkraft 

15/15 kN 

Nuvarande 

70 mm2 Brons 15.0 kN 120 mm2 

CuAg 

15.0 kN 

21/27 kN 

Planerad 

95/120 mm2 

BzII 

21.0 kN 120 mm2 

CuMg0,5 

27.0 kN 
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En legering av koppar och en metall som har högre resistivitet än koppar 

kommer att resultera i en kontakttråd med sämre ledningsförmåga jämfört med 

en kontakttråd av ETP. Utmaningen är att tillverka en bärlina och en 

kontakttråd som består av så lite magnesium som möjligt för att hålla 

ledningsförmågan hög men samtidigt ska ledningarna klara av de höjda 

inspänningskrafterna. 
 

 
Figur 9. Hållfastheten för kontakttrådar av olika legeringar (Gamzeonuk A, 2013) 

Då ett material hänger uppe under konstant inspänning under en längre tid och 

konstant utsätts för dragspänning och påfrestningar uppstår det krypningar i 

materialet, det vill säga materialets deformation som dessa krafter orsakar. 

Efterhand som tråden sitter uppe töjs den ut lite vilket också är kopplat till 

trådens hållfasthet. Genom att utföra kryptester och på så vis se hur olika 

material deformeras beroende på belastning går det att kartlägga hur olika 

legeringar beter sig, se figur 10. Kontaktledningen som består av 

kopparmagnesium är den tråd som är minst känslig mot utdragningen och 

förlängs därmed minst. 
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Figur 10. Kryptest av kontaktrådar för olika legeringar (Elektrokoppar AB) 

 

3.2.5.4 Temperaturpåverkan för kontaktledning 
Även temperaturen som uppkommer i kontaktledningen vid belastning 

påverkar. Körtemperaturen i kontakttråden blir cirka 80 C innan det termiska 

reläskyddet i omformarstationen bryter strömmen. En metalls mekaniska 

egenskaper försämras då temperaturen närmar sig det specifika ämnets 

mjukningstemperatur (Jonason, 2017). För koppar är detta värde lågt och 

därför tillås inte kontakttrådar av ETP enligt tabell 3 för linjer där 

temperaturen kan närma sig 80C. I Sverige gäller detta sträckor som 

trafikeras med X2000 tåg. X2000 tåg drar mer ström jämfört med andra tåg i 

Sverige och temperaturen i kontakttråden blir därmed högre än för kontakttråd 

på andra sträckor. Koppar legeras i dagsläget med silver på linjer där X2000 

kör. 

 

Efter kallbearbetning av koppar finns det en risk att atomstrukturen går 

tillbaka till den form den hade före kallbearbetningen då temperaturen höjs på 

grund av höga strömmar. Då försämras materialegenskaperna för tråden som 

materialet fick genom kallbearbetning, i detta fall bättre hållfasthet. Legeras 

koppar med silver minskas detta fenomen för atomerna att återgå till 

strukturen de hade före kallbearbetning. Därav försämras inte kontakttrådens 

mekaniska egenskaper vid stora strömmar eller högre temperatur då silver 

höjer legeringens mjukningstemperatur. På samma sätt höjer magnesium 

CuMg-legeringens mjukningstemperatur, magnesium höjer 

mjukningstemperaturen ännu mer än vad silver gör (Jonason, 2017). 

 

 

 

 



 

 

17 

Tabell 3. Olika kopparlegeringars maxtemperatur innan materialegenskaper påverkas (EN50119). 

 

 

 

 

 

Metaller har olika temperaturkoefficienter för elektrisk konduktivitet. 

Temperaturkoefficient för elektrisk konduktivitet är måttet på hur mycket 

resistansen höjs i ett specifikt ämne då temperaturen för ämnet ökar. 

Motståndet i kontakttråden och bärlinan stiger alltså ständigt i förhållande till 

det att tåg kör på linjen och temperaturen höjs mot den högsta tillåtna 

temperaturen. Enligt tabell 4 är temperaturkoefficienten lägst för CuMg 0,5 

och minskar med mängden magnesium. Detta är en faktor som är intressant. 

Kopparmagnesium är minst känslig för ökade temperaturer vilket blir viktigt 

för system med hög belastning. Detta är något som inte tagits med i denna 

studien då det är komplicerat att räkna på. Däremot är det något som är 

intressant och värt att undersöka närmre. 
 

Tabell 4. Temperaturkoefficient för elektrisk resistans hos olika kopparlegeringar (Copper Institute). 

 
  

Material Max temp℃ 

Normal and high strength with high conductivity 80 

Silver and copper alloy 100 

Cadmium copper alloys 80 
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3.2.5.5 Produktionsprocessens påverkan 
Tillverkningsprocess från katod till färdig kontakttråd kan variera mellan olika 

tillverkare. Mekaniska styrkan hos kontaktledningen kan ökas över kraven 

trots att mängden magnesium i legeringen är i lägre delen på intervallet i 

kraven. Ökas mängden kallbearbetning höjs hållfastheten för slutprodukten. 

Ökas dimensionen från vilken kallbearbetningen påbörjas vid höjs också 

hållfastheten. Detta innebär alltså en kostnadsökning vid tillverkning då 

ytterligare steg krävs i tillverkningsprocessen. Det viktiga är att det finns ett 

förhållande mellan hållfasthet och ledningsförmåga som beror på mängden 

magnesium i legeringen och mängden bearbetning av tråden enligt figur 11. 

Det är möjligt att tillverka en kontaktledning med en mängd magnesium i det 

lägre intervallet av vad standarden tillåter som klarar kraven som ställs på 

mekanisk hållfasthet. På grund av den mindre mängden magnesium fås en 

bättre ledningsförmåga.  

 

 
Figur 11. Förhållande mellan hållfasthet och ledningsförmåga (Elektrokoppar AB) 

 

 

Tillverkningsprocessen av bärlina påverkar också bärlinans egenskaper. 

Vid inslagning av bärlinan kan antalet vridna varv för trådarna varieras. 

Därmed påverkas hållfastheten för bärlinan, desto fler varv trådarna vrids 

desto högre hållfasthet för linan. 

För bärlinan kan man i dagsläget realistiskt producera en tråd som ligger 

mellan 650–670 N/mm2. Man kan då variera mängden magnesium från 1500 

ppm till 3000ppm. Vid leverans är det vanligt att ett intervall på ±10 % tillåts 

för mängden magnesium. Figur 12 visar förhållandet mellan ledningsförmåga 

och hållfasthet för individuella trådar med olika diameter (Jonason, 2017). Det 

är alltså bara för en enskild tråd som ännu inte blivit hoptvinnad i en bärlina. 
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Figur 12. Provtagning bärlina förhållande mellan hållfasthet och ledningsförmåga (Elektrokoppar AB) 

 

3.2.5.6 Projekt i Toronto 
Ett exempel på hur man kan koma på innovativa lösningar genom att optimera 

tillverkningsprocessen av kontakttråden vi kom i kontakt med var ett projekt i 

Toronto. I projektet krävde de nya fordonen som trafikerade Torontos 

spårvägar mer ström än vad kontakttråden kunde leverera. Kunden ville inte 

byta ut annat än kontakttråden för att hålla kostnader nere. Lösningen blev att 

genom att välja en bättre och mer krävande tillverkningsprocess kunde mindre 

mängd magnesium i tråden tillsättas och ledningen fick en bättre 

ledningsförmåga men klarade de mekaniska kraven som gällde (Jonason, 

2017).  
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3.3 Litteraturstudie – Sveriges Höghastighetsbana 

Då det idag inte sitter någon kontakttråd med legeringen kopparmagnesium 

uppe på någon av sträckorna i Sveriges järnvägsnät är det i dagsläget inte 

intressant för befintligt system att räkna på hur förlusterna kan minskas genom 

att tillverka en kontakttråd och bärlina med bättre ledningsförmåga. Då det vid 

högre hastigheter krävs starkare kontakttråd med legeringar som gör att 

ledningsförmågan blir markant lägre än vad t.ex. kontakttrådarna av 

kopparsilver har och att det går att, beroende på tillverkningsprocessen, 

påverka egenskaperna så blir det inför satsningen på höghastighetsjärnväg i 

Sverige intressant att se vad det kan innebära. För att jämföra och presentera 

ett resultat som kan ge en bild av hur mycket det går att spara in i framtiden 

med en bättre kontakttråd görs beräkningarna med hänsyn till hur det är tänkt 

det nya järnvägsnätet skall se ut. Förutsättningar för såväl banans teknik, 

fordon och trafikering presenteras i följande avsnitt och kommer användas vid 

beräkningarna.  

 

3.3.1 Övergripande krav för höghastighetsbanorna 
Sveriges nya höghastighetsjärnväg kommer byggas i flera etapper, hela nätet 

beräknas vara färdigt år 2035. Exakt hur det nya nätet kommer att se ut är idag 

ännu inte klart utan det är på stora delar på ett stadie där det finns flera 

korridoralternativ inom ett visst område, se figur 13. Olika sträckor är olika 

långt komna i sin planeringsprocess och Ostlänken som utgör sträckan Järna-

Linköping är den del som ligger närmst i tiden och arbetet beräknas vara 

färdigt 2025 (Trafikverket, 2015). Höghastighetslinjerna byggs för en STH på 

320 km/h och med en möjlighet att bygga ut till STH på 360 km/h 

(Trafikverket, 2016).  

 
Figur 13. Karta över korridor för höghastighetsbanan (Trafikverket 2016) 
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3.3.2 Kontaktledningssystemet 

3.3.2.1 Förslag på kontaktledningssystem 
Det är tänkt att använda AT-system med 15 kV och 16 2/3 Hz. AT-systemet 

väljs då det, jämfört med BT-system har betydligt mindre förluster då 

spänningen blir dubbelt så hög mellan matarledningarna. 15 kV och 16 2/3 Hz 

väljer man att använda för att många komponenter som idag är standardiserade 

för den spänningen och frekvensen och kan användas och därmed underlätta 

arbetet. Hela sträckan kommer dessutom inte vara klar samtidigt utan byggas i 

etapper. Det är därför en god anledning att bygga med AT system 15 kV 16 

2/3 Hz för att kunna använda befintliga fordon eller fordon som kan köra både 

på äldre och nyare sträckor tills hela höghastighetsnätet är färdigställt. 

 

Det är i dagsläget inte helt bestämt exakt hur systemet kommer att utformas 

men kommer förslagsvis vara ett SYT 21/27. Kontakttråden kommer då vara 

en AC – 120 CuMg 0,5 tråd och bärlinan kommer vara BzII 120/19 

(Trafikverket 2015). Kontaktledningssystemet ska byggas enligt BVS 

1543.11601 och följa TSD Energi. Där ställs det krav på att kontakttråden ska 

följa EN 50149.2012. 

 

3.3.2.2 Diskussion med Peter Larsson, Driftanalytiker System och 
Driftstöd Trafikverket. 
För att få en inblick i hur Trafikverket resonerar angående val av 

kontaktledningssystem och komponenter till Ostlänken ringde vi upp Peter 

Larsson som har varit med i arbetet med att ta fram ett system som passar 

Ostlänken och övriga höghastighetsnätet. Då det var ett mer flytande samtal 

via telefon och inte så strukturerat med förberedda frågor så följer här en liten 

sammanfattning av det som sades. 

 

Peter börjar med att berätta att Trafikverket hittills endast undersökt de 

mekaniska kraven för kontaktledningssystemet och att inga definitiva val av 

trådar är gjorda. Trafikverket har inte noggrant undersökt energiförluster eller 

energiförbrukning för systemet då man saknar program som kan beräkna 

termiska laster. Trafikverket dimensionerar utifrån att temperaturen i trådarna 

är 80C vid drift och längdutvidgningen av trådar blir därefter.  Enligt Peter är 

systemet anpassat för Europa-strömavtagaren enligt TSD Energi. Valet av 

kontaktledningssystem grundar sig i TDOK för SYT 15/15. Förut har 

Trafikverket handlat in tidiga tyska system och sedan optimerat dessa och 

börjat tillverka egna komponenter till systemet.  
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Enligt Peter ska kontakttråden ha samma dimension som i dagsläget i Sverige, 

en tvärsnittsarea på 120 mm2. För bärlinan kollar man på två olika alternativ 

95 mm2 kontra 120 mm2. Trafikverket har i nuläget kollat på brottgränsen men 

vill undersöka om bärlina med arean 95 mm2 innebär en elektrisk begränsning. 

Fördelen är att några komponenter Trafikverket idag använder, exempelvis 

klämmor för dagens 70 mm2 bärlina funkar på 95 mm2 lina men inte på 120 

mm2. Det kan därför vara aktuellt att undersöka om man kan ha en bärlina 

med arean 95 mm2 fast med bättre ledningsförmåga, för att se om man kan få 

mindre energiförluster än för 120 mm2 bärlina med standard ledningsförmåga. 

Om så är fallet slipper Trafikverket ta fram nya komponenter att ha i sin 

materialkatalog och lager. Materialet man har tänkt att använda för kontakttråd 

och bärlina är kopparmagnesium. Samma inspänningskrafter som i det tyska 

systemet ska användas. Trafikverket har ännu inte kollat på systemimpedansen 

för kontaktledningssystemet. 

 

3.3.3 Trafikering 

3.3.3.1 Fordon 
För trafikering av höghastighetsbanorna krävs nya fordon för att klara av de 

högre hastigheterna. Banorna byggs inte efter en specifik tågmodell utan det 

finns ett antal tänkbara typer av tåg som kan komma att trafikera sträckan. 

Siemens Velaro E, DB BR 407 är en modell som presenteras i utredningar av 

Trafikverket som har egenskaper som matchar de som är tänkta för 

höghastighetslinjerna. I vårt case används därför data för Siemens Velaro E, 

DB Br 407 som beräkningsunderlag. 

 

 
Figur 14. Siemens Velaro E, DB BR 407 som idag trafikerar banor i Tyskland (Deutsche Bahn, 2017)  

Tabell 5. Egenskaper Siemens Velaro E, DB BR 407 (Werske A, 2014) 

  



 

 

23 

Siemens Velaro E, DB BR 407 

Längd 200 m 

Höjd 4,3 m 

Bredd 2,9 m 

Tjänstevikt 495 ton 

Sittplatser 485 stycken 

 

I figur 15 visas grafer för primärström, dragkraftskurva och gångmotstånd för 

en DB 407. Ur grafen fås att strömmen vid hastigheten 320 km/h ligger mellan 

550-600 A. Grafen är framtagen genom simuleringar av Trafikverket i 

samband med utredningar för energibehovet på Ostlänken. 

 

 
Figur 15. Strömkurva Siemens Velaro E, DB BR 407 (Trafikverket, 2016) 

I figur 15 redovisas grafen för återmatad ström från tåget till kraftnätet. 

Återmatad ström beror bland annat på banans profil, kurvradier, 

omformarstationers exakta placeringar och deras effektivitet, omriktares 

fasvinkel och på kontaktledningsimpedansen. Den beror alltså på faktorer som 

fortfarande är okända och kommer därför inte tas hänsyn till. Minskar 

kontaktledningsimpedansen genom att använda ledare med lägre resistivitet 

finns de en möjlighet till att öka återmatad ström om kraftnätet klarar av 

spänningshöjden vid återmatning. 
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3.3.3.2 Trafikeringssträckor och mängd 
För att kunna göra beräkningar som motsvarande potentiella energibesparingar 

för Ostlänken så använde vi oss av samma siffror för sträckningars längd som 

Trafikverket använde i sin utredning kring Ostlänken. 

 
Tabell 6. Planerade sträckningar för Ostlänken (Trafikverket 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den av Niklas Biedermann genomförda studien Kraftförsörjning av 

höghastighetslinjer från 2015, som denna utredning bygger vidare på, har 

prognostiserat en trafik i genomsnitt per timme och riktning på cirka 7 tåg per 

timme på sträckan Järna-Jönköping när hela höghastighetsbanan är utbyggd 

mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi antar därför att sträckan i vårt 

scenario trafikeras med 7 tåg per timme.  

  

Sträcka Längd [km] 

Jönköping-Tranås 67 

 Tranås-Linköping 60 

Linköping-Åby 46 

Åby-Nyköping 60 

Nyköping-Järna 46 

Jönköping-Järna  279 
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3.4 Beräkningsmetoder 

3.4.1 Beräkning av systemimpedans 
För att kunna se hur mycket energiförlusterna kan minskas genom bättre 

ledningsförmåga i kontakttråd och bärlina är det inte bara förhållandet mellan 

motstånden för dessa specifika delar som bör beaktas. Det totala motståndet i 

systemet, impedansen, är det som bör användas i beräkningar. Impedansen 

beror dels på det vanliga motståndet och dels på det reaktiva motståndet. 

Beroende på komponenters utformning och frekvens på strömmen uppstår 

induktans eller kapacitans vilket skapar elektriskt motstånd. Detta elektriska 

motstånd, eller reaktans, uppstår alltså då systemet är elektrifierat och varierar 

beroende på komponenters utseende och deras placering i förhållande till 

varandra. Exempelvis så är det reaktiva motståndet mycket högre i en 

autotransformator än ute på linjen då spolarna genererar ett högt reaktivt 

motstånd. Elektriska fält som uppstår kring varje ledare påverkar i sin tur 

varandra och gör så att det också påverkar impedansen. Det är alltså inte bara 

komponenternas egenskaper som skapar motstånd utan även hur 

kontaktledningssystemet är monterat både vad gäller kontaktledningen, 

matarledningar, förstärkningslinor och jordning. Då systemet för Ostlänken 

inte ännu är helt bestämt hur det ska se ut så är några mätningar för att få fram 

impedansen inte genomförbara. Det finns idag tabellvärden för olika systems 

impedans, se tabell 7. Dessa tabellvärden är för befintliga system idag i 

Sverige som har tagits fram och används som referenser. I förstudierna om 

kraftförsörjning och placering av omformarstationerna för 

höghastighetsbanorna har man använt sig av dessa också.  

 

 
Tabell 7. Systemimpedanser för AT-system enligt trafikverket (Banverket, 2006) 
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3.4.1.1 Problem med beräkning av korrekt impedans 
Det har för oss varit svårt att lägga upp vårt arbete och räkna fram ett så 

realistiskt resultat som möjligt. Vår ambition var att inte bara få fram ett 

förhållande eller fingervisning på vad ett effektivare kontaktlednings-system 

kan göra för att spara in på kostnader utan att få en undersökning specifikt för 

vad det kan innebära för höghastighetsbanorna. Vi ville få med trafik som 

verkligen gav en bild av framtida effektbehov, en systemimpedans som 

stämmer överens med den som kommer finnas i framtiden och göra 

beräkningar med körning där start och stopp och avstånd mellan planerade 

stationer skulle vara med. Det har inte blivit som vi tänkt och i kommande 

avsnitt tar vi upp vilka metoder vi försökt använda, varför de varit aktuella för 

oss och varför de inte har fungerat. 

 

3.4.1.2 Beräkning med Trafikverkets mjukvara ”PLINE” 
För att få en så trovärdig undersökning och ett resultat som är så bra anpassat 

för framtida drift av höghastighetsbanorna som möjligt lades större delen av 

tiden ner på att ta fram en systemimpedans som inte bara skulle vara rimlig 

utan den skulle vara realistisk för just de förhållanden som kommer råda 

senare. Efter att ha studerat dokumentet ”Impedanser för KTL och 132 kV, 30 

kV och 15 kV ML” som 2006 togs fram av Banverket var målet att använda 

mjukvaran PLINE för att få fram en realistisk systemimpedans. I Banverkets 

dokument från 2006 finns impedanser för samtliga system som då användes 

eller var aktuella. Med hjälp av PLINE beräknas impedanser fram, se tabell 7. 

Genom att använda sig av denna metod fanns möjligheten att få med alla 

parametrar i den totala systemimpedansen som på egen hand, var mycket 

avancerade att beräkna. Tanken var först inte att gå in så mycket på djupet 

men för att kunna presentera ett resultat som verkligen kunde visa hur 

kontakttrådens och bärlinans material kan komma att påverka effektförlusterna 

för höghastighetssträckorna var det önskvärt att få med så många verkliga 

aspekter som möjligt. Så för att få med matarledningar och förstärkningslinor, 

förhållande mellan spår och kontaktledning, AT-systemets utformning och hur 

det påverkar med avstånd och materialegenskaper m.m. började vi undersöka 

hur beräkningarna fungerar och ifall vi hade möjlighet att använda detta. 

Men där är två problem som har ställt till det och gjort att vi inte har kunnat 

använda oss av denna metod. Det första och stora problemet är att vi inte har 

fått tillgång till programmet. Vi har frågat kontakter på Trafikverket efter hjälp 

angående möjligheten att få använda oss av mjukvaran men fått som svar att 

de skickat frågan vidare. Efter mailkontakt med Niklas Biedermann, på 

Trafikverket har det framgått att PLINE inte är något program som brukar 

användas och att det därför är väldigt få som vet något om det. Vid 

beräkningarna i ”Impedanser för KTL och 132 kV, 30 kV och 15 kV ML” har 

det använts för samtliga system men efter det vid Trafikverkets arbeten har det 

inte funnits anledning att använda programmet. Nu kring planeringen för 
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höghastighetsjärnvägen har det ännu inte funnits anledning att ta fram värden 

för systemet i PLINE. Dels för att det är i planeringsfasen och att det i 

dagsläget är bara intressant att grovt titta över hur kraftförsörjning och 

redundans ska garanteras för behoven och då räcker det att anta och använda 

sig av aktuella värden från dagens AT system (Biedermann, 2017). Sen så är 

inte systemet planerat i detalj, man har inte bestämt komponenter och 

utformning utan har bara förslag och innan det är gjort finns det heller ingen 

poäng att räkna mer noggrant på det. 
 

Vi la ner tid på att försöka förstå hur de gått till väga och hur beräkningarna 

fungerar för att kanske kunna ta hjälp av något och själva räkna på det.  

 

3.4.1.3 Beräkningsmodell enligt Jernbaneverket 
Eftersom vi inte fick tillgång till PLINE så försökte vi att beräkna system-

impedansen genom en annan metod. Tanken var att använda en modell för att 

beräkna systemimpedansen som Jernbaneverket använt sig av. Avgränsningar 

för beräkningsmodellen är att den är framtagen för att beräkna 

systemimpedansen för ett BT-system som är enkelspårigt, har dubbelisolerade 

spårledningar, där båda räler leder returström och att anläggningen inte har 

retur- och matarledning monterat. Det beräknade värdet hade inte varit ett 

korrekt värde för vårt AT-system.  

För att kunna konvertera de beräknade värdena för ett BT-system till ett AT-

system använde vi oss av Trafikverkets resonemang som Trafikverket använde 

för att konvertera värden från ett BT-system till ett AT-system i sina studier. 

 

Trafikverket antar att ett AT-system har cirka en fjärdedel av ett 

konventionellt BT-systems impedans. Vid Trafikverkets resonemang kring 

kraftförsörjningsbehov för höghastighetslinjer antas att parallellkopplade 

dubbelspår medför en halvering av impedansen (Trafikverket, 2016). Detta 

antagandet görs då strömmen är hälften så stor i ett AT-system jämfört med ett 

BT-system. Vi använde Trafikverkets resonemang för att kunna konvertera det 

beräknade värdet från Jernbaneverkets beräkningsmodell till värden för ett 

AT-system. 

När vi räknade den gemensamma impedansen för hela kontaktledningen i 

bilaga A beräkning (A.7) så uppstod ett problem. Då vi räknade med en bra 

ledningsförmåga så fick vi efter vissa värden ett negativt tal för den resistiva 

delen. Det är inte möjligt för ett material att ha en negativ resistans. Detta 

skulle innebära att strömmen skulle öka då spänningen minskar. På grund av 

denna osäkerheten använde vi oss inte av resultatet från beräkningsmodellen i  

bilaga A. Vi påstår inte att beräkningsmodellen är fel, vi har fått värden som 

inte är rimliga när vi har räknat med låga resistanser på bärlina och 

kontakttråd. Vi har inte kunnat reda ut vad felet beror på och vi har inte haft 

tid eller tillräckligt djup kunskap för att kunna utreda saken vidare. Det går att 
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räkna fram värden för systemimpedansen för trådar med ledningsförmåga 

närmre standardvärdena för bärlina och kontakttråd. Det är möjligt att 

modellen kan användas för trådar med lägre resistanser också men vi har inte 

fått trovärdiga resultat. 

 

3.4.2 Enkel beräkningsmetod – Använd metod 
För att kunna se tendenser på hur ledningsförmågan påverkar effektförlusterna 

var första steget att räkna med en enkel metod. Genom att räkna 

energiförbrukningen för ett tåg som kör i konstant hastighet mellan två 

matningspunkter går det att snabbt få fram effektförlusterna. Beräkningarna 

grundar sig på föreläsningar från Järnvägsskolan och kursen ”Elteknik – 

elektrisk spårkraft och dess anläggningar”. Genom att räkna på trådvärden på 

ledningsförmåga från standardgränsen och uppåt syns det hur effektförlusterna 

i anläggningen varierar. Genom att ta hänsyn till antal avgångar per dygn och 

år går det att uppskatta hur resultatet blir för hela anläggningen över ett eller 

ett flertal år. Detta är dock en förenklad metod där accelerationer inte tas med. 

Ingenting från den riktiga höghastighetsbanan så som stopp och start vid 

driftplatser, lutningar, driftmotstånd för fordonen m.m. tas med. Detta är bara 

en metod för att få fram ett resultat som ger en indikation för vad 

ledningsförmågan kan innebära. 

 

3.4.3 Djupgående beräkningsmetod – Ej använd metod 
För att få ett så realistiskt resultat som möjligt som är specifikt just för 

höghastighetsbanan i Sverige så krävs en mer djupgående metod för att räkna 

på effektförlusterna. Genom att använda information om orterna som har 

tänkta driftplatser med stationer samt fordonsspecifikationer går det att räkna 

på hur mycket energi ett tåg drar som kör på höghastighetsbanan. Till skillnad 

från den enkla beräkningsmetoden i avsnitt 3.4.2 går det att få fram ett resultat 

som specifikt gäller för Sveriges höghastighetsnät. Denna metod har dock inte 

använts i slutresultatet och följande avsnitt förklarar metoden samt motiverar 

varför den ej använts. 

 

För att räkna på trafik som inte bara kör i konstant hastighet utan även ha med 

alla start och stopp krävs beräkningar inte bara för konstant hastighet som är 

fallet i avsnitt 3.4.2 utan även för acceleration och inbromsning. För beräkning 

av accelerationstiden från stillastående till maxhastighet behövs 

specifikationerna för fordonet i fråga. Tågets acceleration samt 

gångmotståndet. I ”Rail Systems and Rail Vehicles – Part 2: Rail Vehicles” 

(Andersson, Berg, Stichel & Casanueva 2017) visas exempel på en metod för 

att räkna fram accelerationstiden. Metoden går ut på att dela upp 

accelerationen stegvis i intervaller. Med hjälp av hastighetsförändringen i 

varje steg, maximal traktion, gångmotståndet och tågets ekvivalenta massa går 
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det att få fram accelerationen för varje steg. Därefter räknas 

accelerationssträckan och tiden för varje steg fram. Det är därefter möjligt att 

lägga ihop varje intervall och få fram effektförlusten och energiförbrukningen.  

 

Metoden går alltså ut på att använda sig av tågets specifikationer samt tågets 

drivkraftskurva för att få fram effektförlusten. Metodens resultat enligt 

Andersson et al. (2017) kräver dock att verkningsgraden för motorn är given. 

Det är inte den elektriska effekten som kontaktledningarna matar tåget med 

som tas fram först utan det är mekanisk effekt. Då vi var intresserade av 

effektförlusterna i kontaktledningssystemet var vi tvungna att ha data för tåget 

på verkningsgraden, något som vi inte hittade. Tanken var att använda denna 

metod för varje sträcka mellan stoppställena och på så vis få fram en 

verklighetstrogen studie för just höghastighetsbanan. 

 

Vi har försökt att tolka strömförbrukningskurvan för tåget, se figur 15, s.23. 

Grafen visar hur tågets strömförbrukning är beroende på hastigheten. Vad vi 

blev osäkra på var hur vi skulle använda grafen. Vi visste inte hur 

strömåtgången vid acceleration skulle avläsas. Efter att ha försökt räkna på 

det, frågat runt bland lärare på Trafikverksskolan, KTH och personal på 

Trafikverket samt letat efter hur grafen bör tolkas valde vi att inte gå vidare 

med det heller. Det är möjligt att det gått att hitta en korrekt verkningsgrad för 

tågmodellen eller hittat verkningsgraden för liknande tågtyper. Det kanske 

hade blivit klart för oss hur grafen för ström-förbrukningen skulle tolkas och 

användas. Det gick för mycket tid till det och vi stod stilla i vårt arbete. Vi 

valde därför att räkna med en enkel metod där tåget kör i konstant hastighet. 

Det berodde även på att vi inte ville räkna på saker där en osäkerhet fanns.  

  



 

 

30 

3.5 Egna beräkningar 

3.5.1 Förutsättningar 

3.5.1.1 Trådvärden 
För att undersökningen ska vara till nytta, kännas trovärdig och relevant vill vi 

inte ta med orimliga värden. Skulle vi ta med värden på en resistans per km 

som motsvarar 90–95 % IACS som kan det vara så att det inte är möjligt att 

tillverka i verkligheten och då är det inte heller intressant att ha med det i 

beräkningen. Vi kommer därför se vad standarden för kontakttråd och bärlina 

är för aktuella kopparmagnesiumledare samt ta fram värden för trådar som 

idag tillverkas och som ligger på lägre resistans. När vi har ett lägsta värde och 

ett referensvärde antar vi ett rimligt spann att jämföra innebörden av 

ledningsförmågan.  

 

3.5.1.2 Kontakttråd 
För att jämföra rimliga ledningsförmågor för kontakttråden har vi tillgång till 

mätvärden från Isodraht på deras kontakttrådtråd med specifikationerna AC-

CuMg 0,5 120 mm2, se tabell 8, där AC anger trådprofil, CuMg 0,5 betyder att 

legeringen består av 0,5 % magnesium och 120 mm2 är tvärsnittsarean. 

Samtliga värden i tabell 8 är uppmätta och dokumenterade av Isodraht och är 

tagna från produkter redo att levereras till kund. Resistiviteten beräknas i 

formel 1 och trådens procentvärde av IACS tas fram i formel 2. 

 
 Tabell 8. Kontakttråd egenskaper (Data från elektrokoppar AB, 2017) 

 

 

 

 

 

 

(1)         𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝜌) = 𝑟 ∙ 𝐴 = 0,176 ∙ 119,69 = 21,06 nΩm  
 

 

(2)         % 𝐼𝐴𝐶𝑆 =
17,241

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡
=

17,241

21,06
= 0,818 = 81,8 % 

 

Kraven för kontakttråd enligt EN 50149:2012 säger att resistiviteten inte får 

ligga på ett värde högre än 27,78 nΩm. Utifrån detta värde beräknas 

minimikravets konduktivitet enligt formel 3 och % IACS enligt formel 4. 

Enligt värden i tabell 9 anser vi det lämpligt och väljer utifrån standardtrådens 

värden för CuMg 0,5 och för Isodrahts tråd att undersöka vad hur 

ledningsförmågan påverkar förlusterna i området 62–85 % IACS och 

motsvarande konduktivitets och resistivitetsvärden. 

AC-120, CuMg0,5 

Vikt (m) [kg/km] 1064 

Area (A) [mm2] 119,6 

Resistans (r) [Ω/km] 0,176 

Konduktivitet [m/Ω ∙ mm2] 47,50 
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(3)        𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
1000

𝜌
=

1000

21,06
= 47,50  

m

Ω∙mm2
 

 

(4)         % 𝐼𝐴𝐶𝑆 =
17,241

𝜌
=

17,241

21,06
= 0,818 = 81,8 % 

 

 Tabell 9. Kontakttråd jämförelse standard och Isodraht egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.3 Bärlina 
Precis som för kontakttråd så tar vi och räknar fram vad resistiviteten, 

konduktiviteten och % IACS ligger på, både för gränsvärdena som standarden 

säger och sen för riktiga mätvärden från produktion av bärlina direkt från 

fabrik. Mätvärdena kommer ifrån Elektrokoppar AB. Då Trafikverket tittar på 

möjligheten att välja mellan en bärlina med 95 mm2 eller 120 mm2 area enligt 

Larsson (2017) görs beräkningar på både deras bärlinor med beteckningarna 

BzII 120/19 och BzII 95/19.  Beräkningarna utgår ifrån värden i tabell 10 som 

är medelvärden från testmätningar ifrån produktionen. 

 
Tabell 10. Bärlina egenskaper för olika area  

 

 

 

 

I följande beräkningar används värdena för 120 mm2 bärlinan. Principen är 

densamma för beräkningen för standardvärdet i standarden DIN 48201 Part 2 

och för 95 mm2 bärlinan. I formel 5 beräknas vikten för en enskild tråd genom 

att dela hela linans totalvikt per km med en konstant. Konstanten beror på hur 

många trådar bärlinan beror på och anledningen att det är nödvändigt att räkna 

på detta vis är att då trådarna i en bärlina är tvinnade runt varandra, se avsnitt 

3.2.2 vilket gör att varje enskild tråd är lite längre än vad själva bärlinan är. 

Konstanten för en lina med 19 trådar är 19,34 enligt DIN 48201 Part 2. 

 

 

 

 

 EN 

50149:2012 

120 mm2 

Isodraht  

AC-120, CuMg0,5 

Resistans [Ω/km] 0,239  0,176 

Resistivitet [Ω ∙ mm2/m] 27,78  21,06  

Konduktivitet [m/Ω ∙ mm2] 35,99 47,50 

% 𝐼𝐴𝐶𝑆 62 82 

 Bärlina BzII 120/19 Bärlina BzII 95/19 

Vikt (m) [kg/km] 1040 840 

Resistans (r) [Ω/km] 0,2018 0,2499 
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(5)     𝑚𝑡𝑟å𝑑 =
𝑚𝑙𝑖𝑛𝑎 

19,34
=

1040

19,34
= 53,77 g/m 

 

(6)     𝐴 =  
𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟å𝑑

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡
=  

53,77

8,89
= 6,048 mm2 

 

I formel 7 tas resistansen per tråd fram och av samma princip som vid beräkning 

av en tråds massa så gör utformningen av tvinnade trådar att en konstant 

används för att kompensera den extra längd råmaterial som det blir i denna typ 

av kabel. Enligt standarden DIN 48201 Part 2 är konstanten för en bärlina med 

19 trådar 0,05357. 

 

(7)     𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟å𝑑) =
𝑅

0,05357
=

0,2018

0,05357
= 3,767 mΩ/m 

 

(8)     𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐴 ∙ 𝑟 = 6,048 ∙ 3,767 = 22,789 nΩm 

 

(9)     𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
1000

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡
=

1000

22,789
= 43,88 mS 

 

(10)   % 𝐼𝐴𝐶𝑆 =
17,241

𝜌
=

17,241

22,789
= 0,7567 = 75,67 % 

 

Efter att räknat på samma sätt med båda bärlinornas värden och lägsta kravet 

enligt standarden där kravet ligger på en resistivitet på 27,73 nΩm och 

konduktivitet på 36 mS går det att se att precis som för kontakttråd så ligger 

standarden på 62 % IACS, se tabell 11. Det syns också att värdena för 

konduktivitet, resistivitet och % IACS är i princip exakt lika för BzII 95/19 

och BzII 120/19. Dessa värden är materialegenskaper och inte beror på 

struktur eller area utan är rena materialegenskaper. Resistansen däremot beror 

på arean och längden av ledaren och där ser vi skillnad på bärlinorna.  

 
Tabell 11. Bärlina jämförelse standard och Elektrokoppar egenskaper 

 

 

 

 

 

 

 DIN 48201 Part 2 BzII 120/19 BzII 95/19 

Resistans lina [Ω/km] 0,246 0,2018 0,2499 

Resistans tråd [mΩ/m ] 4,585 3,767 4,665 

Resistivitet [nΩm] 27,73 22,789 22,793 

Konduktivitet (mS) 36 43,88 43,87 

% IACS 62,17 75,67 75,64 
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3.5.1.4 Beräkningsvärden för kontakttråd och bärlina 
Utifrån beräkningarna i avsnitt 3.5.1.2 och 3.5.1.3 har vi valt att jämföra 

ledningsförmågan i spannet mellan 62–85% IACS. På samma sätt som vi 

beräknat resistivitet, konduktivitet och % IACS tidigare räknade vi fram 

värden för jämt fördelade nivåer mellan 62 och 85 %. För enkelhetens skull 

har vi valt att gå upp till 85% i både beräkningar för kontakttråd och bärlina. 

Detta trots att testresultaten från produktionen för bärlinorna går upp till 

ungefär 76% medans kontakttrådens test visade på ungefär 82%. Något som är 

viktigt att ha i åtanke vid analyseringen av vårt resultat. I tabell 12, 13 och 14 

finns de värden vi räknar på och studerar. 

 
Tabell 12. Beräknad ledningsförmåga kontakttråd. 

 

 
Tabell 13. Beräknad ledningsförmåga bärlina area 120 mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kontakttråd 120 mm2   
 

 

Resistans [Ω/km] Resistivitet [nΩm] Konduktivitet (mS)  % IACS 

0,232 27,808 35,961  62% 

0,222 26,525 37,701  65% 

0,206 24,630 40,601  70% 

0,192 22,988 43,501  75% 

0,180 21,551 46,401  80% 

0,169 20,284 49,301  85% 

Bärlina 120 mm2    

Resistans hela 

bärlinan [Ω/km] 

Resistivitet  

[nΩm] 

Konduktivitet 

(mS) 

IACS 

% 

0,246 27,808 35,961 62% 

0,235 26,525 37,701 65% 

0,218 24,630 40,601 70% 

0,204 22,988 43,501 75% 

0,191 21,551 46,401 80% 

0,180 20,284 49,301 85% 
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Tabell 14. Beräknad ledningsförmåga bärlina area 95mm2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.5 Impedansen tåget i genomsnitt känner av 
Då ett tåg befinner sig mellan två omformarstationer som båda matar ut ström 

på linjen känner tåget av den totala impedansen bakom sig mellan tågets 

strömavtagare och omformarstationen den passerat samt impedansen i 

ledningen fram till den omformarstation som ligger framför tåget. Enligt figur 

16 kan man se det som att tåget känner av en impedans från vänster (𝑍𝑣) och 

en impedans från höger (𝑍ℎ) som beror på var tåget befinner sig. Om tåget kör 

och är närmre omformarstation 1 än station 2 är motståndet 𝑍𝑣 lägre då 

avståndet är kortare än vad 𝑍ℎ är. Tågets impedans är alltså påverkat av vart 

det befinner sig och hur långt avstånd det är mellan omformarstationerna. Vi 

räknar på att sträckan mellan omformarstationerna är 100 km. 

 

 
Figur 16. Impedansen loket känner av på linjen 

För att inte behöva ta hänsyn till var tåget befinner sig på sträckan när vi 

räknar på effektförlusterna är det möjligt att räkna fram en genomsnitts-

impedans eller en konstant som multipliceras med systemets impedans.  

 

(11)   𝑍𝑡𝑜𝑡 =
1

1

𝑍𝑣
+

1

𝑍ℎ

=
1

1∙𝑍ℎ
𝑍𝑣∙𝑍ℎ

 + 
1∙𝑍𝑣

𝑍ℎ∙𝑍𝑣

=
1

𝑍𝑣+𝑍ℎ
𝑍ℎ𝑍𝑣

=
𝑍ℎ𝑍𝑣

𝑍𝑣+𝑍ℎ
 

 

(12)   𝑍𝑣 = 𝑍0 ∙ 𝑥 

 

(13)   𝑍ℎ = 𝑍0 ∙ (100 − 𝑥) 

Bärlina 95 mm2    

Resistans hela 

bärlinan [Ω/km] 

Resistivitet  

[nΩm] 

Konduktivitet 

(mS) 

IACS 

% 

0,305 27,808 35,961 62% 

0,291 26,525 37,701 65% 

0,270 24,630 40,601 70% 

0,252 22,988 43,501 75% 

0,236 21,551 46,401 80% 

0,222 20,284 49,301 85% 
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Efter insättning av formel 12 och 13 i formel 11 blir resultatet. 

 

(14)   
( 𝑍0∙ ( 100 – 𝑥 )) ∙ ( 𝑍0 ∙ 𝑥 )

𝑍0∙ 𝑥 + 𝑍0 ∙ ( 100 – 𝑥 )
=

100 ∙ (𝑍0)2 ∙ 𝑥 – (𝑍0)2 ∙ 𝑥2

𝑍0 ∙ 𝑥 + 100 ∙ 𝑍0 – 𝑍0 ∙ 𝑥
= 

 

             
100∙𝑍0∙𝑥−𝑍0∙𝑥

100
=  𝑍0 ∙

𝑥∙ ( 100 − 𝑥 )

100
  

 

Kontaktledningen har impedansen Z0 Ω/km och på avståndet x km från 

omformarstation 1 (där loket befinner sig). 

 
Figur 17. Impedansen loket känner av mellan två omformarstationer. 

 

Integrera över sträckan 100km 

 

(15)    
1

100
∫

𝑥(100−𝑥)

100

100

0
𝑑𝑥 =

1

100
∙

1

100
∫ 100𝑥 − 𝑥2100

0
𝑑𝑥 = 

 

              
1

104
[50𝑥2 −

1

3
𝑥3]

0

100
=

1

104 (500000 −
1

3
∙ 1000000) − 0 = 

 

              
1

104
∙

(15−1)∙106

3
=

50

3
= 16 ∙  2/3 ≈ 16,67 

 

Medeltal på impedansen blir 16 ∙
2

3
∙ 𝑍0 där Z0 är systemimpedansen. 
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3.5.2 Beräkningar 

3.5.2.1 Beräkning av effektförluster 
Första beräkningen blir att räkna på effektförlusterna då ett fordon kör i 

konstant hastighet. Vi antar att avståndet mellan omformarstationerna är 100 

km, enligt avsnitt 4.3, vilket motsvarar ungefär sträckningen mellan Åby och 

Tranås. Ingen hänsyn tas till eventuella stopp, kurvmotstånd eller lutningar. 

Tåget håller konstant hastighet hela tiden på sträckan och kör i 320 km/h som 

höghastighetsbanorna kommer vara konstruerade för.  

 

Då vi inte lyckades få fram en systemimpedans användes enbart den resistiva 

delen för trådarna och transformatorerna. Det blir inte som det blir på riktigt 

men tanken bakom vår beräkning är att ge en fingervisning om vilka summor 

det kan röra sig om för eventuella framtida besparingar vid minskade 

effektförluster med effektivare kontaktledningar.  

 

Vid konstant hastighet i 320 km/h drar Siemens Velaro 550 A, se figur 15 

s.23, det är primärströmmen vid strömmen vid strömavtagaren. Då AT-

systemet är konstruerat med två matarledningar som har en spänning på 30 kV 

mellan sig och en spänning som tåget matas med som transformeras ner till 

hälften så stor, dvs 15 kV, så krävs det bara att hälften av tågets strömbehov 

matas ut på linjen, se avsnitt 3.2.1. Därmed blir strömmen som vi räknar på  

275 A. 

 

Då vi inte räknar med impedansen utan bara resistansen får vi effektförlusten 

genom formel 5.16. Resistansen hämtas ur tabell 5.5–5.6 och beräknas för 100 

km. Varje transformators resistans som finns på sträckan, 11 stycken, adderas 

och då får vi sträckans totala resistans. Vi dividerar sedan värdet med 100 för 

att få ett medelvärde över 100km. För att få fram genomsnittsresistansen som 

tåget upplever multipliceras värdet med 16,67, se formel 16. 

 

(16)    𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼2 = (𝑅𝑘𝑡𝑙 ∙ 𝑥 + 11 ∙ 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜) ∙
1

100
∙ 16,67 ∙ 𝐼2 

 

I vår beräkning har vi valt att räkna utifrån att det går mer ström i 

kontakttråden än i bärlinan. En tredjedel av strömmen går i bärlinan och två 

tredjedelar i kontakttråden (Jernbaneverket, 2003). Om detta är helt rätt är vi 

inte säkra på då det är väldigt svårt att räkna på var strömmarna går. Det är en 

uppskattning från Jernbaneverket som vi valt att gå efter. Trafikverket har inte 

exakta siffor på det heller men tycker det vore intressant att titta närmre på det 

i framtiden (Larsson, 2017). Detta gör att vi räknar på kontakttråd, bärlina och 

hela kontaktledningen enligt formel 17 – 19. 

(17)   𝑃𝑘𝑡𝑑 = 𝑅 ∙ 𝐼2
𝑘𝑡𝑑 = (𝑅𝑘𝑡𝑙 ∙ 𝑥 + 11 ∙ 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜) ∙

1

100
∙ 16,67 ∙ (𝐼

2

3
)

2
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(18)   𝑃𝑘𝑡𝑑 = 𝑅 ∙ 𝐼2
𝑘𝑡𝑑 = (𝑅𝑘𝑡𝑙 ∙ 𝑥 + 11 ∙ 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜) ∙

1

100
∙ 16,67 ∙ (𝐼

1

3
)

2
 

 

(19)   𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑘𝑡𝑙 + 𝑃𝑏𝑟𝑙 

 

För varje IACS värde räknar vi fram kontaktledningens totala effektförlust. 

Följande beräkningar görs då lägsta standarden för både bärlina och 

kontakttråd sitter uppe, dvs ett IACS värde på 62 %. Samma beräkningar görs 

för samtliga resistanser i tabell 12 och 13. Vi räknar bara på bärlina 120 mm2 

då den är mest aktuell för att användas på nätet. För att räkna fram 

effektförlusten för bärlina och kontakttråd används följande data: 

 

𝐼          = 275 A 

𝑅𝑘𝑡𝑑    = 0,232 Ω 

𝑅𝑏𝑟𝑙     = 0,246 Ω 

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 0,189 Ω 

 

(20)   𝑃𝑘𝑡𝑙 = 𝑅 ∙ 𝐼2
𝐾𝑡𝑙 = ((0,232 ∙ 100 + 0,189 ∙ 11) ∙

16,67 

100
) ∙ (

2∙275

3
)

2
= 

 
               4,214 ∙ 183,332 ≈ 141,637 W ≈ 141,7 kW 

 

(21)   𝑃𝑏𝑟𝑙 = 𝑅 ∙ 𝐼2
𝑏𝑟𝑙 = ((0,246 ∙ 100 + 0,189 ∙ 11) ∙

16,67 

100
 ) ∙ (

275

3
)

2
= 

 

             4,447 ∙ 91,662 ≈ 37 370 W ≈ 37,4 kW 

 

(22)   𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑘𝑡𝑙 + 𝑃𝑏𝑟𝑙 = 141,7 kW + 37,4 kW =  179,1 kW 

 

Vidare beräknar vi energiförlusten i formel 24. Tiden det tar för tåget att köra 

100 km i 320 km/h blir 1125 sekunder enligt formel 23 vilket blir 18,75 

minuter. Vi avrundar och räknar att det tar 19 minuter och  

 

(23)   𝑡 =
𝑠

𝑣
=

100 000 m

88,88 m/s
=  1125 𝑠 ≈  19 min  ≈ 1140 𝑠 

 

(24)  𝑃𝑡𝑜𝑡 ∙  
𝑡

3600
= 179,1 ∙  

1140

3600
= 56.75 kWh  

 

Då vi har räknat fram effekt och energiförlusten för en tur på dessa 100 km så 

är det med ett rimligt elpris möjligt att få fram kostnader och besparingar för 

en tur, ett år och ungefärliga antaganden på längre sikt. Elpriset vi har använt 

oss av är 0,33 öre/kWh (Trafikverket, 2017). Enligt Trafikverkets budgetpris 

2017 ligger elhandelspriset totalt, ex certifikat på 33,6 öre/kWh. Tillkommer 
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gör också t.ex. nätkostnad, avgift för förluster, höjd för osäkerhet och 

volymavvikelse. Vad exakt dessa kostnader innebär vet vi inte men som vi 

tolkar det så är summan på 33,6 öre/kWh direkt beroende av den mängd ström 

som förbrukas. Det är visserligen de andra priserna också men då vi inte vet 

vad som påverkar dem väljer vi att gå efter elhandelspriset bara. Detta är ett 

antagande som påverkar slutresultatet stort vilket vi är medvetna om. I avsnitt 

3.3.3.2 motiverar vi att antalet tåg vi räknar på är 7 tåg per timme och riktning. 

Höghastighetsbanan kommer vara flerspårig men vi räknar på ett system med 

enkelspår vilket gör att vi räknar på trafikering i en riktning bara vilket alltså 

är 7 turer per timme. I formel 25 visar vi kostnaden för effektförlusterna på en 

tur och i formel 26 vad det kostar för ett helt år. 

 

(25)   Turkostnad =  56,75 kWh ∙ 0,33 = 18,73 kr 

 

(26)   Årskostnad = 18,73 ∙ 24 ∙ 365 · 7 = 1 148 523 kr 

 

Beräkningarna ovanför visar effektförlust, energiförlust samt kostnaderna som 

de innebär. Beräkningarna i detta avsnitt visar enbart resultatet för en 

kontaktledning där bärlinan och kontakttråden är på det lägsta tillåtna värdet 

på 62 % IACS. I avsnitt 3.5.3 presenteras resultatet för kontaktledning med 

bättre ledningsförmåga. Uträkningarna i är utförda precis enligt den metodik 

som presenterats i detta avsnittet. Där visas även tydligt hur mycket 

kostnaderna minskar ju effektivare ledningarna är.  

 

3.5.2.2 Uppföljning av Trafikverkets fundering att använda 95 mm2 
istället för 120 mm2 bärlina 
 

Trafikverket har funderingar på att använda 95 mm2 istället för 120 mm2 

bärlina, se avsnitt 3.3.2.2 Genom att använda sig av en bärlina med arean 95 

mm2 går det att spara in på inköpskostnader och arbete på nya fästanordningar 

som idag inte finns i sortimentet. Att gå ner i area innebär också minskade 

materialkostnader. Jämförelser av trådvärden för bärlinorna samt vad det kan 

innebära för kostnaderna presenteras i avsnitt 3.5.3.3. 
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3.5.3 Resultat av beräkningar 

3.5.3.1 Kostnader och besparingar utifrån trådvärden 
Kostnaden som beror på effektförlusterna blir ungefär 1,15 miljoner kr då 

både bärlina och kontakttråd har ett värde motsvarande standarden på 62 % 

IACS, se avsnitt 5.4. Samma beräkningar har gjorts då vi ökade till bättre 

lednings-förmågor. I tabell 15 – 17 redovisas resultaten då vi låter bärlinan 

vara kvar på 62 % och sen förbättrar kontakttråden, samma sak fast tvärtom 

och sen sista tabellen visar vad det innebär att förbättra både bärlina och 

kontakttråd. 

 
Tabell 15. Beräkning med förbättrad kontakttråd och bärlina med motsvarande värde 62 % IACS. 

 
Tabell 16. Beräkning med förbättrad bärlina och kontakttråd med motsvarande värde 62 % IACS. 

 
Tabell 17. Beräkning med förbättrad bärlina och förbättrad kontakttråd. 

 

 

 

 

IACS 
% 

Effektförlust 
(kW) 

Energiförlust 
(kWh) 

Kostnad/tur  
(kr) 

Kostnad/år  
(kr) 

Besparing/år  
(kr) 

62% 179,2384 56,7588 18,73  1 148 549 0 

65% 173,2303 54,8563 18,10  1 110 049 38 500 

70% 164,3612 52,0477 17,18  1 053 217 95 333 

75% 156,6746 49,6136 16,37  1 003 961 144 588 

80% 149,9488 47,4838 15,67  960 863 187 686 

85% 144,0143 45,6045 15,05  922 835 225 714 

IACS 
% 

Effektförlust 
(kW) 

Energiförlust 
(kWh) 

Kostnad/tur  
(kr) 

Kostnad/år  
(kr) 

Besparing/år  
(kr) 

62% 179,238 56,759 18,73 1 148 549 0 

65% 177,646 56,255 18,56 1 138 345 10 204 

70% 175,295 55,510 18,32 1 123 282 25 267 

75% 173,258 54,865 18,11 1 110 228 38 321 

80% 171,476 54,301 17,92 1 098 805 49 744 

85% 169,903 53,803 17,75 1 088 726 59 823 

IACS 
% 

Effektförlust 
(kW) 

Energiförlust 
(kWh) 

Kostnad/tur  
(kr) 

Kostnad/år  
(kr) 

Besparing/år  
(kr) 

62% 179,238 56,759 18,73 1 148 549 0 

65% 171,638 54,352 17,94 1 099 846 48 704 

70% 160,418 50,799 16,76 1 027 950 120 599 

75% 150,694 47,720 15,75 965 640 182 909 

80% 142,186 45,026 14,86 911 119 237 430 

85% 134,679 42,648 14,07 863 012 285 537 
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Som tidigare nämnt så har vi blivit tvungna att arbeta med bara resistansen i 

kontakttråden och bärlinan och vi har bara räknat på när ett tåg kör i konstant 

hastighet på en sträcka av 100 km. Utifrån tabell 6.9, 6.10 och 6.11 går det att 

se tendenserna på hur bärlina och kontakttråd påverkar effektförlusten. De 

olika ledarna skiljer sig markant i påverkan och kontakttråden är den ledaren 

där ett effektivare material gör störst skillnad, se figur 18. 

 

 
Figur 18. Effektförluster vid en körning med en start och ett stopp. 

3.5.3.2 Besparing utifrån ledningsförmåga 
För att få en bättre ledningsförmåga för kontakttråden och bärlinan behövs 

mer bearbetning i tillverkningsprocessen. Tillverkningsprocessens kostnad 

ökar alltså för trådar med bättre ledningsförmåga. Uppskattningsvis ligger 

denna extra tillverkningskostnad på cirka 0,3–0,4 €/kg (Adlercreutz, 2017). 

Priset för koppar vi använder i vår beräkning är ungefär 48 kr/kg (Boliden, 

2017). Vi har valt att gå efter extra kostnaden på 0,4 €/kg vilket vi sätter som 4 

kr. Genom att ta det extra priset för kontakttråden som väger 1064 kg/km och 

har en ledningsförmåga på strax över 80 % IACS tog vi fram hur mycket 

dyrare det blir att köpa in en förbättrad kontakttråd på vår sträcka på 100 km, 

se tabell 18. Även Bärlina 120 mm2 med värden på ungefär 75 % IACS är 

med i tabell 18. 
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Tabell 18. Beräkningar för kostnader per år för kontakttråd och bärlina. 

 Vikt 

[kg/km] 

Vikt 

ton/100 km 

Extra 

Kostnad (kr) 

Besparing 

per år (kr) 

Kontakttråd 120 mm2 1064 106,4 425 600 187 600 

Bärlina 120 mm2 1040 104,0 416 000 38 300 

 

Total extrakostnad för en effektivare tillverkningsprocess blir med både 

bärlina och kontakttråd för 100 km inräknat 841 600 kr. Besparingen per år i 

minskade effektförluster har vi tidigare visat att det blir 225 900 kr. Efter fyra 

år har besparingen på minskade förluster blivit 903 600 kr och då har inköpet 

av dyrare men effektivare kontaktledningskomponenter lönat sig. 

 

Räknar vi på sträckan Jönköping-Järna som är ungefär 279 km blir det en 

besparing på 630 000 kr/år och över 50 år sparas det in 31,5 miljoner kr. 

 

Tittar vi på hela höghastighetsnätet som blir ungefär 640 km långt kan 

besparingen bli 1 446 000 kr/år och över 50 sparas det in 72,3 miljoner kr i 

minskade effektförluster. 

 

3.5.3.3 Användning av 95 mm2 bärlina istället för 120 mm2 
Genom att titta på framräknade värden för bärlinorna går det att se hur de 

skiljer sig beroende på arean. Enligt tabell 19 krävs det material med över 75 

% IACS för att få värden för en 95 mm2 bärlina som motsvarar en 120 mm2 på 

62 % IACS.  

 
Tabell 19. Data på resistans och ledningsförmåga för bärlinor på 120 𝐦𝐦𝟐 och 95 𝐦𝐦𝟐                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bärlina 120 mm2  

Resistans hela 

bärlinan [Ω/km] 

IACS 

% 

0,246 62% 

0,235 65% 

0,218 70% 

0,204 75% 

0,191 80% 

0,180 85% 

Bärlina 95 mm2  
 

Resistans hela 

bärlinan [Ω/km] 

 IACS 

% 

0,305  62% 

0,291  65% 

0,270  70% 

0,252  75% 

0,236  80% 

0,222  85% 
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Det är alltså möjligt att få fram en 95 mm2 bärlina med liknande egenskaper 

som en sämre men fortfarande godkänd 120 mm2. Fördelarna med att välja en 

bärlina med mindre area är dock inte för ledningsförmåga utan insparade 

bland annat kostnader i form av mindre material. Genom att räkna för bärlina 

med area 120 mm2 räknar vi med en vikt på 1,040 kg/m och för bärlina med 

area 95 mm2 så räknar vi med en vikt på 0,840 kg/m. Vi får då en differens på 

den mängd koppar som ska köpas in mellan de båda i tabell 20. 

 

 
Tabell 20. Jämförelse inköpspris bärlina area 95 mm2 och 120 mm2 

 

 

 

 

 

Den extra kostnaden för en 95 mm2 bärlina blir uppskattningsvis 336 000 kr 

för sträckan 100 km. Prisskillnaden mellan bärlinorna är 624 000 kr. Då 

höghastighetsnätet är längre än 100 km, t.ex. mellan Jönköping-Järna är det 

ungefär 279 km, vilket gör att besparingen i materialkostnader kan bli över två 

miljoner. Sen tillkommer sträckorna mellan Jönköping-Göteborg och 

Jönköping-Malmö som minskar kostnaden ännu mer.  

  

Area 

mm2 

Vikt 

[kg/km] 

Vikt 

ton/100 km 

Materialkostnad 

(kr) 

Kostnad med extra 

Bearbetning (kr) 

120 1040 104  4 992 000 4 992 000 

95 840 84  4 032 000 4 368 000 
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4 Diskussion 

Även fast beräkningarna är gjorda efter avgränsningar, både med 

systemimpedansen och djupgående beräkningsmetod som presenteras i avsnitt 

3.4.3 så går det att se tendenser för ledningsförmågan. Det syns hur mycket 

ledningsförmågan påverkar effektförlusterna. Det som syns ännu tydligare är 

hur de olika ledarna påverkar. Enligt beräkningarna spelar bärlinans 

ledningsförmåga betydligt mindre roll än vad kontakttråden gör. Dels för att 

strukturen på bärlinan gör att resistansen i hela linan då alla 19 trådar är 

hoptvinnade blir högre, även fast det är samma egenskaper som för materialet 

i kontakttråden. Men det som väger in mest är vårt antagande att en tredjedel 

av strömmen går i bärlinan och två tredjedelar går genom kontakttråden. 

Enligt våra beräkningar för en kontaktledning där komponenterna ligger på  

85 % IACS minskar kostnaderna över ett helt år jämfört med minimikravet på 

62 % med ungefär 285 000 kr. Detta för en sträcka på 100 km enkelspår. Ifall 

vi går efter 80 % IACS, där Isodrahts kontakttråd ligger omkring och 75 % 

IACS för bärlinan där Elektrokoppars testvärden låg omkring så blir 

besparingen ungefär 226 000 kr. Detta värde är intressant då det är taget från 

produkter som idag tillverkas och levereras till kunder. Det är mycket möjligt 

att ledningsförmågan kan bli högre men nu kan vi bara se värdena upp mot  

85 % som teoretiska värden. Besparingen på 226 000 kr/år per 100 km 

enkelspår är alltså fullt möjlig att få då det är för idag tillverkade och 

godkända produkter. 

 

Vad gäller frågan angående möjligheten att använda en 95 mm2 bärlina istället 

för 120 mm2 kan vi inte mer än uppskatta att det kan vara möjligt. Om vi går 

efter Elektrokoppars mätvärden på en 95 mm2 lina från produktionen som 

ligger på strax över 75 % och har en resistans på 0,2499 Ω/km, se tabell 6.4, 

så är det inte riktigt lika lågt som en bärlina med arean 120 mm2 och värden 

motsvarande 62 % IACS, men det är inte markant högre. Vi kan bara utifrån 

detta anta att det kan gå att få till en bärlina med lägre area som uppfyller krav 

för både mekaniska och elektriska egenskaper. Enligt tabell 6.4 blir det lägre 

resistans för en bärlina med arean 95 mm2 då IACS är uppåt kring 80 % och 

högre än vad en lina med arean 120 mm2 och 62 % IACS. Det är alltså möjligt 

om tillverkningsprocessen klarar av att få till hållfastheten samtidigt som det 

går att öka till lite högre än 76 % IACS att få en bärlina som motsvarar kraven 

för en 120 mm2. Tabell 6.5 visar inköpet av bärlina för sträckan Järna-

Jönköping. Inköpskostnaden för en kontaktledning med en area på 95 mm2 

med tillägg för extra bearbetning är cirka 2,1 miljoner lägre jämfört med en 

bärlina med en area på 120 mm2 utan tillägg för extra bearbetning. Denna 

besparing är bara en engångsbesparing, energibesparingen fås årligen. Den 

stora fördelen med att använda en bärlina med 95 mm2 area är att man kan 

använda samma komponenter som för bärlinan på 70 mm2.  
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För att summera våra resultat besvarar vi frågeställningarna som vi i början av 

arbetet ställde oss.  

 

▪ Hur mycket spar man på att använda en kontaktledning med ett visst 

antal procent bättre ledningsförmåga än vad standarden för samma 

legering och utseende har? 

 

Genom att använda komponenter med ledningsförmågan motsvarande 85 % 

IACS som var det bästa värdet vi kollade på, så spar man in 285 000 kr per år 

och 100 km enkelspår. Vi kan inte helt säkert säga att detta värde är rimligt 

dock. Vi tänker att dialog mellan tillverkare och upphandlare kan göra så att 

ännu effektivare produkter kan tillverkas och då är det kanske inte omöjligt att 

få fram kontaktledningskomponenter med 85 % IACS. Resultatet säger att 

man idag med befintliga produkter som tillverkas och levereras går det att 

spara 225 900 kr per år. Den extra tillverkningskostnaden har man tjänat in 

efter 4 år och därefter fortsätter minskade effektförluster årligen att minska 

driftskostnaderna av järnvägen. Efter 50 år kan det totalt röra sig om en 

besparing på 11,3 miljoner för en sträcka på 100 km. Att ha i åtanke då är att 

vi räknat på enkla fall med konstant hastighet, enbart resistansen, enkelspår 

och en sträcka på endast 100 km. Besparingen blir alltså betydligt högre för 

hela nätet. Sen har vi räknat på ett elpris som inte är i överkant utan tvärtom. 

Vi har använt ett elpris som är grundpriset utan många tillägg. Det är en stor 

faktor som gör att vårt resultat kan variera stort om vi räknar på ett högre 

elpris. Då elpriset är rörligt kan ha det inverka på resultatet i beräkningen för 

50 år vilket vi inte tagit hänsyn till. Denna avgränsning gäller även för priset 

på koppar. 

 

▪ Vad kan det innebära att välja en kontakttråd för de nya 

höghastighetsbanorna i Sverige som är bättre än standarden för den tråd 

som är godkänd för höghastighetstrafik? 

 

Dels är det möjligt att spara mycket energi och pengar på det bättre 

ledningsförmåga. Det som är lite inriktat mot just Sveriges 

höghastighetsjärnväg är att det är mycket möjligt att kunna använda en bärlina 

med mindre area och på så sätt kunna använda befintliga fästanordningar i 

Trafikverkets sortiment men också spara in på minskat material då 

tvärsnittsarean är mindre. Vi kan inte mer än löst spekulera ifall detta är något 

som kan bli aktuellt men vi tror att möjligheten finns och att det kan vara värt 

att titta på. Det går att få till en ledningsförmåga som motsvarar 120 mm2.  
Över tiden känns det som att det är ett mer vinnande koncept att använda sig 

av en större bärlina med bättre ledningsförmåga. Efter årens lopp kommer det 

spara mer pengar. Men är det så att det är omständligt att beställa nya 
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komponenter för upphängning så går det att slippa den processen, minska 

materialkostnad i tråden och ändå spara pengar på en effektivare kontakttråd. 

Det är något som får diskuteras mellan beställare och tillverkare. Vi anser 

åtminstone att det är möjligt och att det beroende på hur man resonerar är ett 

bra alternativ. 

 

Resultatet i rapporten är en fingervisning på vad det kan innebära att använda 

bättre material. Som vi tidigare tagit upp så är det inget exakt värde som 

presenterats på grund av de avgränsningar som gjorts. Vid beräkningar gjorda 

med impedans som är uträknad för hela systemet, körning med start och stopp 

inräknad, mer noggrann trafikmängd och övriga data som uteslutits från detta 

arbetet hade resultatet blivit annorlunda. Det är högst troligt att beräkningarna 

visat på ännu större besparingar än vad som visats här. De avgränsningar som 

gjorts gör att värdena är i underkant. Impedansen blir större än den resistans vi 

räknat med. Elpriset hade kunnat vara högre. Acceleration tar mycket effekt. 

Vid framtida studier på detta ämnet bör därför detta tas med.  
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5 Slutsats 

▪ Med befintliga produkter som finns idag går det att spara in 226 000 kr 

per år jämfört med produkter som ligger på standardens minimikrav. 

Detta gäller för en sträcka på 100 km enkelspår. Trafiken är sju tåg i 

timmen som kör i en konstant hastighet på 320 km/h. 

 

▪ Tillverkningskostnaderna är högre för de bättre produkterna. Ifall en 

besparing på grund av minskade effektförluster ligger på 226 000 kr per 

år har det efter fyra år lönat sig att köpa de dyrare men bättre 

produkterna. 

 

▪ Vid beräkning med start och stopp utifrån stationerna på 

höghastighetsbanan, korrekt systemimpedans, mer noggrant trafikflöde, 

högre elpris och hela höghastighetsnätets längd med dubbelspår blir 

besparingen betydligt högre. 

 

▪ Det är möjligt att med bättre material använda en 95 mm2 bärlina istället 

för en 120 mm2 bärlina. Ledningsförmågan blir ungefär samma trots 

mindre area. Mycket material sparas in och Trafikverket kan använda 

befästningar som idag finns i deras sortiment.     
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Figur- och tabellförteckning 

 

Figur 1 AT-systems uppbyggnad och spänningar 

(Trafikverksskolan, 2017) 

 

Figur 2 AT-systems uppbyggnad och hur strömmar rör sig i 

systemet (Trafikverksskolan, 2017). 

 

Figur 3 AT-systems uppbyggnad och hur strömmar rör sig i 

systemet. Förenklat och tydligare visat än i figur 2.2 

(Trafikverksskolan, 2017). 

 

Figur 4  Kontaktledningens uppbyggnad och delar.   

 

Figur 5  Tvärsnitt av kontakttråd (Allenbach JM 2014). 

 

Figur 6  Bärlina 7, 19 och 37 trådar (Elektrokoppar AB 2017). 

 

Figur 7 Utformningar av kontakttråd på Shinkansen  

(Mochizuki A (2011). 

 

Figur 8 Möjligheter att gå upp i hållfasthet eller konduktivitet 

för olika legeringar i kontkattråd jämfört med 

standardvärde (Elektrokoppar AB). 

 

Figur 9  Hållfastheten för kontakttrådar av olika legeringar 

  (Gamzeonuk A (2013) 

 

Figur 10  Kryptest av kontaktrådar för olika legeringar 

(Elektrokoppar AB) 

 

Figur 11  Förhållande mellan hållfasthet och ledningsförmåga 

 (Elektrokoppar AB) 

 

Figur 12 Provtagning bärlina förhållande mellan hållfasthet och 

ledningsförmåga (Elektrokoppar AB) 

 

Figur 13 Karta över korridor för höghastighetsbanan 

Kraftförsörjning höghastighetsbanan placering av 

omformarstationer (Trafikverket, 2016). 

 

Figur 14 Siemens Velaro E DB BR 407 som idag trafikerar 

banor i Tyskland (Deutsche Bahn, 2017) 
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Figur 15 Strömkurva Siemens Velaro E, DB BR 407 

Trafikverket (2016) 

 

Figur 16   Impedansen loket känner av på linjen   

 

Figur 17    Impedansen loket känner av mellan två 

omformarstationer. 

 

Figur 18 Effektförluster vid en körning med en start och ett 

stopp  

 

Figur 19     Hur ledningsförmågan och effektförlustens kostnader 

hänger ihop med varandra. 

 

Tabell 1 Varianter av upphängningsanordningar för 
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Tabell 2   Inspänningskrafter i kontaktledningssytem 

 (TDOK 2014)   

 

Tabell 3 Olika kopparlegeringars maxtemperatur innan 

materialegenskaper påverkas (EN50119)  

 

Tabell 4 Temperaturkoefficient för elektrisk resistans hos olika 

kopparlegeringar (Copper Institute). 

  

Tabell 5 Egenskaper Siemens Velaro E, DB BR 407 

 (Werske A 2014) 

  

Tabell 6   Planerade sträckningar för Ostlänken  

  (Trafikverket 2016) 

 

Tabell 7  Kontakttråd egenskaper  

(Data från elektrokoppar AB, 2017)  

 

Tabell 8 Kontakttråd jämförelse standard och Isodraht 

egenskaper   

 

Tabell 9   Bärlina egenskaper för olika area  

 

Tabell 10  Bärlina jämförelse standard och Elektrokoppars 

egenskaper 
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Tabell 11      Beräknad ledningsförmåga kontakttråd 

 

Tabell 12      Beräknad ledningsförmåga bärlina area 120mm2  
 

Tabell 13      Beräknad ledningsförmåga bärlina area 95mm2  
 

Tabell 14      Systemimpedanser för AT-system enligt trafikverket  

   (Banverket, 2006). 
 

Tabell 15 Beräkning med förbättrad kontakttråd och bärlina 

med motsvarande värde 62 % IACS 

 

Tabell 16 Beräkning med förbättrad bärlina och kontakttråd  

med motsvarande värde 62 % IACS 

 

Tabell 17 Beräkning med förbättrad bärlina och förbättrad 

kontakttråd  

 

Tabell 18  Beräkningar för kostnader per år för kontakttråd 

och bärlina 

 

Tabell 19 Data på resistans och ledningsförmåga för bärlinor 

på 120 mm2 och 95 mm2 

 

Tabell 20    Jämförelse inköpspris bärlina 

   area 95 mm2 och 120 mm2 
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Bilaga A 

Streckningsimpedansen kan beräknas som 
𝑍 = 𝑍𝐾𝐿 − 𝑘1 ∙ 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿𝑆 + (1 − 𝑘1) ∙ 𝐾 ∙ [𝑍𝑠 − 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆]   [Ω] 

 

 

ZKL: Kontaktledningsimpedansen 

k1: Induktionsfaktor 

MKL,S: Den ömsesidig induktansen mellan kontaktledning och spår 

Zs: Spårimpedansen 

 

Vi ska räkna ut ZKL och 𝑀𝐾𝐿,𝑆. Spårimpedansen Zs antas vara det beräknade 

värdet för UIC 54 räler. 

 

Induktionsfaktor definieras. 

𝑘1 =
𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆

𝑍𝑠
 

 

K-faktorn definieras som  

 

𝐾 =
1 − 𝑒−𝛾𝐿

𝑌 ∙ 𝐿
 

 

Där 

 

𝛾 = √𝑍𝑠 ∙ 𝑌 

 

𝛾 är gångkonstanten och Y är avledningen i S/km mellan spår och jord. 

 

Kilometerimpedansen kan skrivas som 

 

𝑍´ =
𝑍

𝐿
=

1

𝐿
∙ {𝑍𝐾𝐿 − 𝑘1 ∙ 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆 + (1 − 𝑘1) ∙ 𝐾 ∙ [𝑍𝑠 − 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆]}    [

Ω

𝑘𝑚
]  

 

Gränsvärdena för Streckningsimpedansen eller kilometerimpedansen fås då 

 

𝛾 ∙ 𝐿 → ∞ Dvs K=0 Gränsvärdet betecknas  𝑍∞ 

 

och 

𝛾 ∙ 𝐿 → 0 DVS K=1 Gränsvärdet betecknas 𝑍0 

 

Då K=0 förutsätts att det bara är den inducerade spårströmmen som utgör den 

totala spårströmmen. Då K=1 har vi korta matarlängder L. Enligt 
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Jernbaneverkets banor fås ett förhållande som är närmare K=1. Därför 

används K=1 och gränsvärdet 𝑍0 

 

Då K=1 fås följande yttryck för sträckningsimpedansen: 

 
𝑍(𝐾 = 1) = 𝑍0 = 𝑍𝐾𝐿 − 𝑘1 ∙ 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆 + (1 − 𝑘1) ∙ [𝑍𝑠 − 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆] = 

 

𝑍𝐾𝐿 +  𝑍𝑠  − 𝑘1 ∙ 𝑍𝑠 −  𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆   [Ω] 

 

Insättning av induktionsfaktorn k1 ger oss 

 
𝑍0 = 𝑍𝐾𝐿 + 𝑍𝑠 − 2 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆 [Ω]  

 

Vilket också kan skrivas som 

 

𝑍0
′ =

1

𝐿
(𝑍𝐾𝐿 + 𝑍𝑠 − 2 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿,𝑆) [

Ω

𝑘𝑚
]  

 

Den ömsesidiga induktansen 𝑀𝐾𝐿𝑆 [𝐻] eller 𝑀𝐾𝐿𝑆
´ [

𝐻

𝑘𝑚
] mellan jordslinga 

kontaktledning-jord och jordslinga spår-jord (den induktiva kopplingen mellan 

kontaktledning och returledaren) bidrar med en gemensam komplex reaktans 

𝑋𝐾𝐿,𝑆 [Ω] eller 𝑋𝐾𝐿,𝑆
´ [

Ω

𝑘𝑚
]. Detta benämns som ömsesidig impedans. 

 

(1) Den ömsesidiga reaktansen mellan kontaktledning och spår, 𝑋𝐾𝐿,𝑆
´  

 

𝑋𝐾𝐿,𝑆
´ =  𝑗𝜔 ∙ 𝑀𝐾𝐿,𝑆

´ = [
𝜔𝜋

2
+ 𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln

2 ∙ 104

1,78 ∙ 𝑎 ∙ √0,4𝑘𝜔𝜋
)] 10−4 = 

 

𝑅´𝐸 +  𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln
2 ∙ 104

1,78 ∙ 𝑎 ∙ √0,4𝑘𝜔𝜋
) 10−4  [

Ω

𝑘𝑚
] 

  

R´E är jordens rsistans i ohm per km och kan skrivas som 

 

𝑅´𝐸 = 𝜋2 ∙ 𝑓 ∙ 10−4 = 𝜋2 ∙ 16,67 ∙ 10−4 = 0,0165
Ω

𝑘𝑚
 

 

Den ömsesidiga induktansen kan nu skrivas som 

 
𝑋𝐾𝐿,𝑆

´ = 𝑗𝜔 ∙ 𝑀𝐾𝐿,𝑆
´ = 

 

0,0165 + 𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln
2 ∙ 104

1,78 ∙ 𝑎 ∙ √0,4𝑘𝜔𝜋
) 10−4 [

Ω

𝑘𝑚
] 
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Där a är avståndet i cm mellan kontaktledning och spår. Strömfördelningen 

mellan bärlina och kontakttråd antas vara 1/3 enligt Jernbaneverket 

(Trafikverket har inte kunnat hänvisa andra uppgifter på detta). a antas då vara 

kontkattrådens höjd plus 1/3 systemhöjden. Enligt tekniskt pm sätts 

kontakttrådshöjd som 5,3m och systemhöjden till 1,6 m (Trafikverket 2015). 

 

𝑎 = 530 +
160

3
= 583,33 𝑐𝑚 

  

 

Den ömsesidiga reaktansen är beroende på frekvensen, avståndet mellan 

kontaktledning och spår samt jordledningsförmågan.  

 

𝐾 = 4 ∙ 10−6 𝑆

𝑐𝑚
  

 

Dvs jordensledningsförmåga är 2500 Ω. Jordledningsförmågan varierar från 

plats till plats men vi har valt att räkna med detta värde då Trafikverket gjort 

det i dokumentet angående PLINE. Detta insatt ger: (7.1) 

 

(A.1)   𝑋𝐾𝐿,𝑆
´ = 𝜋2 ∙ 𝑓 ∙ 10−4 +  𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln

2∙104

1,78∙𝑎∙√0,4𝑘𝜔𝜋
) 10−4 = 

 

 164,52 ∙ 10−4 + 𝑗104,74 (1 + 2 ∙ ln
2 ∙ 104

1,78 ∙ 583,33√263,242 ∙ 10−6
) 10−4 = 

 

         0,0165 + 𝑗0,1515 = 0,1524𝑒83,78 Ω/km 

 

konduktivitet Jordmotstånd Ω Ömsesidig reaktans 

4 ⋅ 10−6 2500 0,0165 + 𝑗0,1515
= 0,1524𝑒83,78 

 

 

Kontaktledningsimpedansen 

 

Kontaktledningsimpedansen kan skrivas som 

 

𝑍𝐾𝐿 =
𝑍𝐾𝑡𝑍𝑏𝑙 − (𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙)

2

𝑍𝐾𝑡𝑍𝑏𝑙 − 2𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙
 [Ω] 
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Där Z för kontakttråd 

 
𝑍𝐾𝑡 = 𝑅𝑘𝑡 + 𝑗𝑋𝑘𝑡 = 𝑅𝑘𝑡 + 𝑗𝜔(𝐿𝐾𝑡𝐼 + 𝐿𝐾𝑡𝑌) 

 

 

och för bärlina 

 
𝑍𝑏𝑙 = 𝑅𝑏𝑙 + 𝑗𝑋𝑏𝑙 = 𝑅𝑏𝑙 + 𝑗𝜔(𝐿𝑏𝑙𝐼 + 𝐿𝑏𝑙𝑌) 

 

Zkt: Kontakttrådimpedansen 

Zbl : bärlineimpedansen 

Mkt,bl: Den ömsesidiga induktansen mellan kontakttråd och bärlina 

Rkt : Resistansen i kontakttråden 

Rb1: Resistansen i bärlina 

LktI : Kontakttrådens inre induktans 

LktY : Kontakttrådens yttre induktans 

LblI: bärlinans inre induktans 

Lb1Y: bärlinans yttre induktans 

 

Kontaktledningsimpedans per km 

 

𝑍𝐾𝐿 =
𝑍𝐾𝐿

𝐿
=

1

𝐿
⋅ {

𝑍𝐾𝑡 ∙ 𝑍𝑏𝑙 − (𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙)
2

𝑍𝑘𝑡+𝑍𝑏𝑙𝑠 − 2𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙
} [

Ω

𝑘𝑚
] 

 

 

𝑍𝐾𝐿 Är den totala impedansen i kontakttråd, bärlina och bärtrådar med 

jordningsledning. Alltså den totala impedansen av de två jordslingorna, 

Kontakttråd-jord och bärlina –jord. 

 

Vi räknar nu med vår konduktivitet 

• Den ömsesidiga impedansen 

• Kontakttrådens yttre impedans 

• Bärlinans yttre impedans 

• Kontakttrådimpedansen 

• Bärlineimpedansen 

• Kontaktledningsimpedansen 

 

 

(A.2) Den ömsesidiga impedansen mellan kontakttråd och bärlina (ömsesidig 

reaktans). 

 

𝑋𝐾𝑡,𝑏𝑙
´ = 𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙 = 𝜋2 ∙ 𝑓 ∙ 10−4 +  𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln

2 ∙ 104

1,78 ∙ 𝑎 ∙ √0,4𝑘𝜔𝜋
) 10−4 
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Där a är det genomsnittliga avståndet mellan bärlina och kontkattråd. Vi har 

inte lyckats räkna ut det minsta avståndet mellan bärlina och kontakttråd och 

har därför antagit 1,2 m vilket är ganska rimligt. Det norska kompendiet säger 

1,23 m. Vi har utgått från spannlängder på 70 m och en systemhöjd på 1,6 m.  
 
 

𝑋𝐾𝑡,𝑏𝑙
´ = 𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙 = 𝜋2 ∙ 16,67 ∙ 10−4 +  𝑗 ∙ 2 ∙ 16,67 (1 + 2 ∙ ln

2 ∙ 104

1,78 ∙ 120 ∙ √0,4 ∙ 2𝜋2 ∙ 16,67 ∙ 4 ⋅ 10−6
) 10−4 = 

 
0,0165 + 𝑗0,1846 = 0,1853𝑒84,89 Ω/m 
 
 

(𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙)
2

= (𝑋𝐾𝑡,𝑏𝑙
´ )

2
= (0,0165 + 𝑗 0,1854)(0,0165 + 𝑗 0,1846) = −0,0338 + 𝑗0,0061 = 0,3435𝑒169,78 Ω/m 

 
 

(A.3) Kontakttrådens yttre impedans 

 

𝑍𝑦
´

𝑘𝑡
= 𝑋𝐾𝑡

´ = 𝑗𝜔 ∙ 𝐿´𝑘𝑡𝑦 = 𝜋2 ∙ 𝑓 ∙ 10−4 +  𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln
2 ∙ 104

1,78 ∙ 𝑟 ∙ √0,4𝑘𝜔𝜋
) 10−4 

 

Där r är kontaktrådens radie i cm, r = 0,617 cm ger  

 

𝑍𝑦
´

𝑘𝑡
= 𝑋𝐾𝑡

´ = 𝑗𝜔 ∙ 𝐿´𝑘𝑡𝑦 = 𝜋2 ∙ 𝑓 ∙ 10−4 +  𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln
2 ∙ 104

1,78 ∙ 0,617 ∙ √0,4 ∙ 2𝜋2 ∙ 16,67 ∙ 4 ⋅ 10−6
) 10−4 = 

 
0,0165 + 𝑗0,4635 = 0,2151𝑒87,96 Ω/m  

 

(A.4) Bärlinans yttre impedans (yttre reaktans) 

 

𝑍𝑦
´

𝑏𝑙
= 𝑋𝐾𝑏𝑙

´ = 𝑗𝜔 ∙ 𝐿´𝑏𝑙 = 𝜋2 ∙ 𝑓 ∙ 10−4   +  𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln
2 ∙ 104

1,78 ∙ 𝑟 ∙ √0,4𝑘𝜔𝜋
) 10−4 

 

rbli = 0,7cm 

 

𝑍𝑦
´

𝑘𝑡
= 𝑋𝐾𝑡

´ = 𝑗𝜔 ∙ 𝐿´𝑘𝑡𝑦 = 𝜋2 ∙ 𝑓 ∙ 10−4 +  𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln
2 ∙ 104

1,78 ∙ 0,7 ∙ √0,4 ∙ 2𝜋2 ∙ 16,67 ∙ 4 ⋅ 10−6
) 10−4 = 

 

0,0165 + 0,4593 = 0,4596𝑒87,94
Ω

𝑘𝑚
 

 

(A.5) Kontakttrådsimpedansen kan beskrivas genom uttrycket 

 
𝑍𝑦

´
𝑘𝑡

=  𝑅𝑘𝑡
´ + 𝑗𝑋𝑘𝑡

´ = 𝑅𝑘𝑡
´ + 𝑗𝜔(𝐿𝑘𝑡𝐼

´ + 𝐿𝑘𝑡𝑌
´ ) = 𝑅𝑘𝑡

´ + 𝑗𝜔𝐿𝑘𝑡𝐼
´ + 𝑗𝜔𝐿𝑘𝑡𝑌

´ = 𝑅𝑘𝑡
´  

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

Det här är det värde vi har i ohm per km 0,169, insatt ger detta: 

 
𝑍𝑦

´
𝑘𝑡

=  𝑅𝑘𝑡
´ + 𝑗

𝜔

2
∙ 10−4 + 0,0165 + 0,4635 = 0,169 + 𝑗0,005 + 0,0165 + 0,4635 = 

 

0,1855 + 𝑗0,4685 = 0,5039𝑒68,40
Ω

𝑘𝑚
 

 

(A.6) Bärlineimpedansen kan skrivas som 
 

𝑍𝑦
´

𝑘𝑡
=  𝑅𝑏𝑙

´ + 𝑗𝑋𝑏𝑙
´ = 𝑅𝑏𝑙

´ + 𝑗𝜔(𝐿𝑏𝑙𝑖𝐼
´ + 𝐿𝑏𝑙𝑌

´ ) 

 

𝑍𝑦
´

𝑏𝑙
=  𝑅𝑏𝑙

´ + 𝑗𝑋𝑏𝑙
´ = 𝑅𝑏𝑙

´ + 𝑗
𝜔

2
 ∙ 10−4 + [𝜋2 ∙ 𝑓 + 𝑗𝜔 (1 + 2 ∙ ln

2 ∙ 104

1,78 ∙ 𝑟 ∙ √0,4𝑘𝜔𝜋
)] 10−4 

 

Där r är bärlinans radie och R är bärlinans resistans per km (0,192), Som insatt 

ger: 
 

𝑍´
𝑏𝑙 = 𝑅𝑏𝑙

´ + 𝑗0,005 + 0,0165 + 0,4593 = 0,2085 + 𝑗0,4643 =  0,5090𝑒65,82  

 

(A.7) Kontaktledningsimpedans 

 

𝑍𝐾𝐿 =
𝑍𝐾𝐿

𝐿
=

1

𝐿
⋅ {

𝑍𝐾𝑡𝑍𝑏𝑙 − (𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙)
2

𝑍𝑘𝑡𝑍𝑏𝑙 − 2𝑗𝜔𝑀𝐾𝑡,𝑏𝑙
} [

Ω

𝑘𝑚
] 

 

𝑍´𝐾𝐿 = (
(0,186 + 𝑗2,955) ∙ (0,209 + 𝑗2,955) − (−9,39 + 𝑗0,105)

(0,186 + 𝑗2,955) + (0,209 + 𝑗2,955) − 2(0,017 + 𝑗 3,0651)
) 

 

Det beräknade värdet för spårimpedansen för UIC 54 räler används: 

 

0043 + 𝑗0,234 = 0,238𝑒79,71 

 

(A.8) Systemimpedansen fås genom att addera spårimpedansen och 

kontaktledningsimpedansen och subtrahera gemensamma reaktansen: 

 

𝑍0 = 𝑍𝐾𝐿 + 𝑍𝑠 − 2 𝑗𝜔𝑀𝐾𝐿𝑆 [Ω]  
 

 


