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Sammanfattning 

Den här rapporten redovisar en studie avseende dimensionering av fri tvärsnittsarea för 

enkelspårstunnlar på höghastighetslinjer, för svenska förhållanden med största tillåtna 

hastighet 320 km/h respektive 250 km/h. Tunnelareorna som studerats begränsas till 

lägst 53 m2 och högst 68 m2. Tunnlarna för 320 km/h förutsätts ha betonglining och 

ballastfria spår, medan tunnlarna för 250 km/h förutsätts ha betonglining och ballasterat 

spår. En avgränsning görs till max 10000 m på grund av förväntade tunnellängder i 

dagsläget, men kompletteras med två längre tunnlar, 15000 m och 20000 m, för att ge en 

uppfattning om skillnader att förvänta sig för tunnlar längre än 10000 m.  

Studien innefattar höghastighetståg (HH) i 320 km/h,  = 9 s, och storregionala tåg (SR) i 

250 km/h. För de storregionala tågen ges resultat för olika trycktrögheter men 

dimensioneringen baseras på trycktrögheten  = 6 s, vilket är en avvägning mellan krav på 

tunnel och tåg. Som ett komplement ges resultat för regionaltåg utan trycktröghet i 200 

km/h, men ingen hänsyn tas till dessa gällande förslag till tunneldimensioner. 

Minsta fria tvärsnittsarean begränsas av tryckkomforten (maximal intern tryckvariation 

som passagerare upplever). Här används Trafikverkets ambitionsnivå om max 1.5 kPa/4s 

som kriterium vid tunnelpassage i enkelspårstunnlar [4].  

Föreslagen tunnelarea upp till 10000 m är: 

• 60 m2 för STH 320 km/h. 

o Största positiva och negativa tryck i tunnel inom  6 kPa 

• 53 m2 för STH 250 km/h.  

o Största positiva och negativa tryck i tunnel inom  4.5 kPa 

För längre tunnlar än 10000 m bör specifika utredningar göras, speciellt för 

höghastighetståg (HH) i 320 km/h kan åtgärder behövas eller större tunnelarea än 60 m2.  

Tunnlarna förutsätts ha en konstant tvärsnittsarea och inga åtgärder att minska 

tryckändringarna som t.ex. luftschakt eller varierande tunnelarea har studerats. I långa 

tunnlar sker största tryckändringen vid tunnelutträdet och det kan finnas möjligheter att i 

mycket långa tunnlar öka tvärsnittsarean sista 500 m till 1000 m för att minska 

tryckvariationen vid utträdet. 

Enkelspårstunnlarna för STH 320 km/h kommer att behöva hantera fenomenet 

mikrotryckvågor, som inte har studerats här. I tunnlar för STH 250 km/h med ballasterat 

spår är problematiken mindre men det bör verifieras. 

Regionaltåg utan trycktröghet med hastighet 200 km/h kan erfara höga tryckvariationer. 

Med föreslagna tvärsnittsareor: 

• 60 m2 (STH 320 km/h) :  2575 Pa/4s. 

• 53 m2 (STH 250 km/h) :  3025 Pa/4s.  
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Begrepp 

HH höghastighetståg, passagerartåg med STH 320 km/h, trycktröghet ( = 
9 s) och tåg-tunnel trycksignatur max tillåten i TSD. 

R, R200 regionala passagerartåg med STH 200 km/h, utan trycktröghet och 
tåg-tunnel trycksignatur max tillåten i TSD. 

SR storregionala passagerartåg med STH 250 km/h, trycktröghet ( = 3-6 
s) och tåg-tunnel trycksignatur max tillåten i TSD. 

STH största tillåtna hastighet, antingen för fordon eller banan. 

TSD, TSI  Tekniska Specifikationer för Driftskompabilitiet 

p-t-p (peak-to-peak) maximala externa tryckvariationen på sidan av tåget 
under hela passagen att jämförts med TSDs hälsokriterium om högst 10 
kPa. 

tunnelarea fri tvärsnittsarea 

Nomenklatur 

Atu [m2] föreslagen fri tvärsnittsarea. 
Atu-250 [m2] föreslagen fri tvärsnittsarea för enkelspårstunnlar med STH 

250 km/h. 
Atu-320 [m2] föreslagen fri tvärsnittsarea för enkelspårstunnlar med STH 

320 km/h. 
B [-] blockage (= Str/ Stu). 

Dh [m] hydraulisk diameter (här = 4(Stu-Str)/(Pe,tu+Pe,tr)). 
Ltr [m] längd tåg. 
Ltu [m] längd tunnel. 
Ltu,kr [m] kritisk tunnellängd. 
M [-] tågets machtal (= vtr/c). 
Pe,tr [m] perimeter (omkrets) tåg. 
Pe,tu [m] perimeter (omkrets) tunnel. 
Re [-] Reynolds tal. 
Seq [m2] ekvivalent läckagearea. 
Str [m2] tvärsnittsarea tåg. 
Stu [m2] tvärsnittsarea tunnel. 
Ua [m/s] hastighet relativt tåget vid sidan av tåget i tunneln. 

ZK [-] förlustkoefficient front (h = ZK B2). 

ZT [-] förlustkoefficient akter (t = ZT B2). 
 
c [m/s] ljudhastigheten. 
cf,tr [-] friktionskoefficient tåg. 
cf,tu [-] friktionskoefficient tunnel. 
g [m/s2] gravitationsaccelerationen (9.81 m/s2). 
h [m] vertikal höjdskillnad. 
k [-] koefficient för vagnkorgens flexibilitet (adiabatisk). 
pe [Pa]  tryck externt tåget. 
pi [Pa]  tryck internt i tåget. 
ptu [Pa]  tryck i tunnel. 
ptu,max [Pa]  största positiva tryck i tunnel. 
ptu,min [Pa]  största negativa tryck i tunnel. 
pl [Pa] trycklast på tåget (= pe - pi). 

p [Pa]  tryckskillnad = pe - pi. 

pz [Pa]  tryckförluster associerat med front eller akter i tunnel. 

pN [Pa]  amplitud frontvåg (tåg-tunnel trycksignatur, Figur 1). 

pFr [Pa]  friktionsökning (tåg-tunnel trycksignatur, Figur 1). 
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pT [Pa]  amplitud aktervåg (tåg-tunnel trycksignatur, Figur 1). 

p/4s [Pa]  maximal intern tryckvariation under 4 sekunder. 

p/1s [Pa]  maximal intern tryckvariation under 1 sekunder. 

p/3s [Pa]  maximal intern tryckvariation under 3 sekunder. 

p/10s [Pa]  maximal intern tryckvariation under 10 sekunder. 
t [s] tid. 

t [s] tidsskillnad. 
vtr [km/h, m/s] tåghastighet. 
 

 [kg/m3] densitet (luft). 

 [s] tidskonstant för vagnens eller tågets trycktröghet (trycktäthet). 

h [-] förlustkoefficient front. 

t [-] förlustkoefficient akter.  
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1. Inledning 

Utredningar har gjorts gällande fri tvärsnittsarea för tunnlar på höghastighetslinjer under 

svenska förhållanden, d.v.s. höghastighetståg med hastighet 320 km/h och storregionala 

tåg med hastighet 250 km/h. Det har lett till olika tunnelareor för dubbelspårstunnlar 

beroende på tunnelängd och en tunnelarea för enkelspårstunnlar, 68 m2 [1]. 

Mycket fokus har varit på dubbelspårstunnlar varför det är av intresse med en mer 

detaljerad studie av fri tvärsnittsarea för enkelspårstunnlar beroende på tunnellängd. 

Dessutom har förutsättningar på delar av höghastighetsjärnvägen ändrats till största 

tillåtna hastighet (STH) 250 km/h. 

1.1. Syfte 

Den här rapporten redovisar en studie avseende dimensionering av fri tvärsnittsarea för 

enkelspårstunnlar på höghastighetslinjer under svenska förhållanden. Den undersöker 

minsta tvärsnittsarean som behövs, uppdelat på längdsegment, samt föreslår utifrån 

resultaten tunnelarea. Två olika fall studeras, tunnlar med STH 320 km/h respektive 250 

km/h.  

1.2. Omfattning och begränsningar 

Studien begränsar sig till enkelspårstunnlar för höghastighetståg i 320 km/h (HH) och 

storregionala tåg i 250 km/h (SR). I fallet med STH 320 km/h beaktas både HH och SR, 

medan i fallet med STH 250 km/h beaktas SR. Resultat redovisas även för regionaltåg i 

200 km/h (R200) i studerade tunnlar, men beaktas inte gällande tunnelarea.  

Tågens parametrar väjs så att de motsvarar maximal tillåten tryckvariation enligt TSD 

Lok&Pas [2]. 

Utgångspunkten är tunnelarean 68 m2 samt en minsta tunnelarea av 53 m2. En 

avgränsning görs till max 10000 m på grund av förväntade tunnellängder i dagsläget, men 

kompletteras med två tunnlar med längder 15000 m och 20000 m för att ge en 

uppfattning om skillnader att förvänta sig för tunnlar längre än 10000 m. Studien har även 

begränsats till plana tunnlar (ingen höjdskillnad) med konstant area, utan luftschakt eller 

tvärtunnlar. Inverkan av lutning diskuteras i kap. 4.5. 

För dubbelspårstunnlar på höghastighetslinjer bestäms minsta tvärsnittsarean normalt av 

TSDs hälsokriterium gällande tryckvariation i tunnel (TSD infrastruktur [3] avsnitt 

4.2.10.1) om max 10 kPa extern tryckvariation på någon position längs utsidan av tåget 

under tiden att tåget passerar en tunnel (p-t-p). 

För enkelspårstunnlar är det ovanligt att TSDs hälsokriterium blir begränsande utan oftast 

är det intern tryckkomfort för passagerarna som begränsar tunnelarean. Här används 

Trafikverkets ambitionsnivå om max 1.5 kPa/4s som kriterium för tryckkomforten (p/4s) 

vid tunnelpassage i enkelspårstunnlar [4].  

En viktig parameter för interna tryckvariationer på ett tåg är dess trycktröghet. 

Utgångspunkten är att höghastighetstågen (HH) har trycktröghet (trycktäthet) beskriven 
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av en tidskonstant  = 9 s och storregionala tågen (SR)  = 3 s. Inverkan av tidskonstanten 

på tryckvariationen illustreras och för SR redovisas effekten på minsta tvärsnittsarean. 

Som ett resultat av studien bör storregionala tåg ha  = 6 s, vilket diskuteras i kap. 4.4. 

Regionaltågen (R200) är utan trycktröghet. Värdena på trycktrögheten för HH ( = 9 s) 

och SR ( = 6 s) är för att uppfylla Trafikverkets ambitionsnivå gällande tryckkomfort, 

vilka tillsammans används för att bestämma tunneldimensioner. Operatörer kan önska 

högre komfort, vilket uppnås med tåg som har högre trycktröghet. 

I TSD ([2], [3]) och refererade Europanorm ([5]) är inte temperaturen specificerad. Praxis 

är att använda 15C (luftdensitet 1.225 kg/m3), vilken ges som referens för andra 

aerodynamiska effekter som till exempel fronttryckstöt, och har använts i tidigare studier 

[1]. Här används generellt temperaturen 15C, även om kap. 3.1 berör inverkan av 

temperaturen. 

Utöver externa tryckvariationen (p-t-p) och tryckkomforten (p/4s) ges resultat för högsta 

och lägsta tryck i tunneln samt största positiva och negativa last på tåget för de 

specificerade förhållandena. För tågen sker dock största lasterna generellt vid möte i 

dubbelspårstunnlar. För tryck i tunneln och laster på tågen är det relevant för 

enkelspårstunnlar att ta hänsyn till om tåget får gå med överhastighet, och eventuellt en 

lägre temperatur. 

1.3. Rapportens upplägg 

I kap. 2 beskrivs simuleringsverktyg och parametrar för tåg och tunnlar. I kap. 3 beskrivs 

upplägg med simuleringar samt i kap. 3.1 inverkan av temperaturen. Resultaten från 

studien redovisas i kap. 4, där kap. 4.1 är för höghastighetstågen, kap. 4.2 för storregionala 

tågen och kap. 4.3 för regionaltågen. Kapitel 4.4 ger förslag på dimensionerande 

tunnelarea för STH 320 km/h (beaktande HH och SR) och STH 250 km/h (beaktande SR). 

Kapitel 4.5 exemplifierar inverkan av lutning, vilket illustrerar varför det är rimligt att 

bortse från lutning för generell dimensionering av fria tvärsnittsarean. Slutligen i kap. 5 

förs en kort övergripande diskussion och lyfter ytterligare aspekter som kan vara relevanta 

men ej inkluderats i studien. Kapitel 6 innehåller referenser. 

2. Simuleringsverktyg och parametrar 

2.1. Simuleringsverktyg 

Utvärderingen av tryckvariationerna vid tunnelkörning görs med simuleringar. Man har 

funnit att 1-D tunnelsimuleringar väl kan representera tryckvågorna i tunnlar. Här 

används det etablerade simuleringsverktyget ThermoTun [6] (version 7.1). I bilaga 1 finns 

en validering av programmet genom jämförelse mot mätdata enligt tyska guiden för 

bestämning av aerodynamiska laster [7].  

Med simuleringsverktyget beräknas tryckvariationen i tunneln och externt tåget. 
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2.2. Trycktröghet och beräkning av internt tryck 

Genom beräkningarna med ThermoTun fås den externa tryckvariationen längs tåget. Här 

beräknas trycket längst fram och längst bak på varje vagn, där medelvärdet får 

representera medelvärdet för vagnen, approximativt motsvarande mitten på en vagn.  

Det finns olika modeller för relationen mellan externa trycket och interna trycket som 

funktion av vagnens (eller tågets) trycktröghet. Vanligt för godtyckliga tåg är att använda 

en tidskonstant (), vilken relaterar interna trycket till det externa trycket utan ytterligare 

information. Enligt [8] följer det interna trycket ur ekvationen 

 
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑡
=

𝑘

1+𝑘

𝑑𝑝𝑒

𝑑𝑡
+

1

𝜏(1+𝑘)
∆𝑝(𝑡)   (1) 

Denna kan diskretiseras och lösas numeriskt för att beräkna det interna trycket utifrån det 

externa trycket och tidskonstanten. Tidskonstanten   motsvarar en långsam 

tryckutjämning p.g.a. läckage. Det tillkommer en koefficient för vagnskorgens flexibilitet 

(alternativt rigiditet), k. För en helt rigid vagnskorg är k noll, men här används värdet 0.05 

som representativt för ett modernt höghastighetståg utifrån mätningar [9] . Vagnskorgens 

flexibilitet gör att ca. 5 % av en extern tryckändring utan fördröjning når insidan av tåget, 

första termen på högra sidan i ekv. (1). Den har dessutom en liten påverkan på den mer 

långsamma tryckutjämningen, andra termen på högra sidan i ekv. (1), där tidskonstanten   

multipliceras med (1+k). För R200 används k = 0.07, även om det för otäta tåg spelar liten 

roll eftersom  är mycket mindre än utvärderingstiden för tryckkomfort, 4 s. 

Här modelleras trycktrögheten med tidskonstanten  .  

För en rigid vagnskorg kommer 63 % av tryckskillnaden som uppstår genom en plötslig 

ändring av externa trycket (till en ny konstant nivå) att ha utjämnats efter tiden . 

2.3. Tunnelparametrar 

Alla tunnlar är plana (ingen höjdskillnad) med konstant area, utan luftschakt eller 

tvärtunnlar. Inverkan av lutning diskuteras specifikt i kap. 4.5, vilket visar att det är 

rimligt att utgå från plana tunnlar. 

För simulering behövs följande tunnelparametrar: 

•  Tvärsnittsarea (Stu), perimeter (Pe,tu) och längd (Ltu). 

• Friktionskoefficient (cf,tu), här 0.01. 

Tvärsnittsarean, perimetern och tunnellängd varieras. Perimetern baseras på 68 m2 

tunneln med tvärsnitt enligt [10], varur faktorn 1.08 kan bestämmas för följande ekvation 

 𝑃𝑒,𝑡𝑢 = 1.08 ∙ √4𝜋𝑆𝑡𝑢   (2) 

Termen med rottecknet är perimetern för en cirkel med arean Stu. För 68 m2 blir 

perimetern 31.6 m. Perimetern på tunneln är sällan angiven i liknande sammanhang och 
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har endast en mindre påverkan. Tillsammans med tunnelns friktionskoefficient ger det 

dämpningen av vågen vid propagering. 

Friktionskoefficienten i tunneln har viss påverkan, framförallt i längre tunnlar. Bilaga 1 

visar att en friktionskoefficient av 0.01 ger en bra representation av ballastfria tunnlar med 

betonglining. Det är även vad som funnits representativt vid jämförelse med mätningar av 

tryckvågens propagering i samband med mikrotryckvågor ([11], [12], [13]; där  = 4cf,tu). 

Friktionskoefficienten i tunneln har relativt stor osäkerhet jämfört med möjlig variation 

med tunnelarea, tillsammans med begränsad inverkan på resultaten görs ingen justering 

av värdet för olika tunnelareor. 

2.4. Tågparametrar 

TSD Lok&Pas [2] avsnitt 4.2.6.2.3 har krav på fordons maximala karakteristisk 

tryckändringar för specificerade referensfall enligt Tabell 1. Det gäller karakteristisk 

tryckändringar i form av tåg-tunnel trycksignaturen, Figur 1, uppmätt en bit in i en tunnel 

under det att tåget kör in i densamma. Tåg-tunnel trycksignaturen är en funktion av tågets 

aerodynamiska egenskaper, inkluderat dess tvärsnittsarea och längd, tillsammans med 

tågets hastighet och tunnels egenskaper (tvärsnittsarea och friktion). 

I TSD Infrastruktur [3] avsnitt 6.2.4.12 beskrivs hur bedömningen av största 

tryckförändringar i tunnlar skall göras (att säkerställa att kravet på maximalt 10 kPa 

tryckändring på utsidan av tåget är uppfyllt). Det inkluderar 

• Bedömning görs med simuleringar för fordon avsedda att köra 200 km/h eller 

mer. 

• Parametrar för tåget ska uppfylla det referensvärde för tågets karakteristiska 

trycksignatur som fastställs i TSD Rullande materiel – Lok och passagerarfordon 

(d.v.s. Tabell 1 nedan). 

• Referenstvärsnittsarean för tågen (och som är konstanta längs hela tåget) ska 

uppgå till 12 m2 för fordon som har utformats för de kinematiska 

referensprofilerna GC (vilket är fallet här) och DE3. 

• Bedömningen får ta hänsyn till tunnelns längd (och eventuella 

konstruktionsåtgärder för att minska tryckförändringarna). 

• Hänsyn behöver inte tas till tryckförändringar som beror på atmosfäriska eller 

geografiska förhållanden. 

Det innebär att för hälsokriteriet på 10 kPa skall inga höjdskillnader tas med. Simuleringar 

skall göras med tågparametrar som ger maximal tillåten tryckvariation enligt Tabell 1 för 

referensfallet. HH och SR skall båda uppfylla kravet för referensfallet  250 km/h medan 

för R200 gäller fallet  250 km/h. Eftersom tunnlarna konstrueras för tåg med GC-profil 

skall tvärsnittsarean vara 12 m2. Tågparametrarna som används i Tabell 2. De är matchade 

med TSD-kravet vid 15C ( = 1.225 kg/m3), men en generell tunnel.  
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Förlustkoefficienter för front och akter representerar tryckförluster (pz) associerade till 

flödet kring front och akter, och uttrycks 

 ∆𝑝𝑧 = 0.5𝜌𝑈𝑎
2𝜁    (3) 

Både för front och akter är Ua den lokala hastigheten vid tågsidan relativt tåget, strax efter 

fronten respektive strax innan aktern. Eftersom Ua minskar för större tunnelarea, kommer 

pz att minska för ökande tunnelarea, även med konstant h. Dock kommer även h att 

minska med ökande tunnelarea. Det är inte väl utrett hur, men i brist på mer detaljerade 

uppgifter brukar en variation proportionell mot blockaget i kvadrat användas vid större 

avvikelser i tunnelarea jämfört med tunnelarean för vilken förlustkoefficienten bestämts. 

Det bygger på ett resonemang om beteendet i extremen som diskuteras närmare i [14]. För 

förlusterna kring aktern används normalt också en variation med blockaget i kvadrat, men 

med basis i Borda-Carnot förhållande för abrupt areaökning [14]. Därmed används här 

konstanta förlustkoefficienterna ZK och ZT där h = ZKB2 och t = ZTB2. B (= Str/Stu) är 

blockaget.  

Tågets friktionskoefficient ändras med tunnelarean utifrån en formel från Jain [15], 

 √
1

4𝑐𝑓,𝑡𝑟
= −2𝑙𝑜𝑔 {

𝑘𝑠

3.72𝐷ℎ
+  

5.72

𝑅𝑒0.9}  (4) 

där ks är tågets ytråhet (konstant) som bestäms från friktionskoefficienten för 

referensfallet, Dh den hydrauliska diametern vid sidan av tåget och Re är Reynolds tal som 

här sätts till 108. Det är en relativt liten effekt på friktionskoefficienten för de studerade 

tunnelareorna: 

• 53 m2 tunnel: cf,tr = 0.00404 (HH&SR), 0.00441 (R200) 

• 60 m2 tunnel: cf,tr = 0.00394 (HH&SR), 0.00430 (R200) 

• 68 m2 tunnel: cf,tr = 0.00384 (HH&SR), 0.00419 (R200) 

 

Tabell 1: TSD krav på tågs maximala tryckändringar beroende på tågets STH. 

 Referensfall Kriterier för referensfallet 

 vtr Stu pN pN + pFr pN + pFr + pT 

 250 km/h 200 km/h 53.6 m2  1 750 Pa  3 000 Pa  3 700 Pa 

 250 km/h 250 km/h 63.0 m2  1 600 Pa  3 000 Pa  4 100 Pa 
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Figur 1: Tåg-tunnel trycksignatur, karakteristisk tryckändring uppmätt i position i tunneln; 

frontvåg (pN), aktervåg (pT) och friktionsökning (pFr) 

 

Tabell 2: Tågparametrar som motsvarar TSD krav enligt Tabell 1. 

 
HH och SR 

[Stu = 63.0 m2] 

R200 

[Stu = 53.6 m2] 

Tvärsnittsarea, Str 12 m2 12 m2 

Längd, Ltr  400 m  400 m 

Perimeter, Pe,tr 12.8 m 12.8 m 

Friktionskoefficient, cf,tr 
(ks) 

0.00390 

(ks =1.737 mm) 

0.00440 

(ks =2.578 mm) 

Förlustkoefficient front, h 

(= ZK B2) 
0.027 (=0.744B2) 0.220 (=4.43B2) 

Förlustkoefficient akter t 

(= ZT B2) 
0.0091 (= 0.25B2) 0.0501 (= 1.0B2) 

Vagnkorgens flexibilitet 
(rigiditet), k 

0.05 0.07 

 

 

3. Simuleringar 

Simuleringarna gäller höghastighetståg (HH) i 320 km/h, storregionala tåg (SR) i 250 

km/h och regionaltåg (R200) i 200 km/h. Tågen har simuleringsparametrar enligt kap. 

2.4, där dessa är samma för HH och SR. Därutöver tillkommer graden av trycktröghet 

(eller avsaknaden av sådan). HH har  = 9 s och SR som utgångsvärde  = 3 s. 

Trycktrögheten blir i sig en viktig parameter för minsta fria tvärsnittsarean som behövs 

eftersom det är tryckkomforten som är styrande. Inverkan av tidskonstanten på 

tryckvariationen illustreras för specifika exempel, och för SR redovisas dessutom effekten 

på minsta tvärsnittsarean för  = 4 s, 5 s och 6 s. Resultaten visar att  = 4 s behövs för att 

generellt uppfylla komfortkriteriet i 68 m2 tunnlar, att  = 5 s ger liknande krav på 

tunnelarea (och komfort) som HH, medan  = 6 s ger för STH 250 km/h en möjlighet till 

enhetlig tunnelarea på 53 m2.  = 6 s för SR ger en rimlig balans mellan inverkan på tåg 

respektive tunnel (se kap. 4.4).  
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För tåg som inte har någon trycktröghet kommer interna trycket mycket snart anpassas till 

det externa trycket. Det sker dock inte instantant utan med en liten fördröjning. Ofta 

nämns en tidskonstant mindre än 0.5 s (t.ex. i klassificering av DB AG [16] och i EN 

14067-5 Annex B [5]). Här används   = 0.25 s för otäta tåg. I simuleringar blir normalt 

tryckvågor lite skarpare än i verkligheten, varför det även av den anledningen är lämpligt 

att ha ett litet värde på tidskonstanten för att undvika att väldigt kortvariga variationer i 

externa trycket fullt ut påverkar interna trycket. 

En begränsning enlig TSD är till 400 m tåglängd. Beroende på tunnellängd kan olika 

tåglängder ge den största variationen. Följande tåglängder har utvärderats 

• HH: 100 m, 200 m, 300 m och 400 m. 

• SR: 100 m, 200 m, 250 m, 300 m och 400 m. 

• R200: 100 m, 200 m, 300 m och 400 m. 

Tågen betraktas som bestående av 25 m vagnar. Gällande beräkning av interna trycket kan 

det vara relevant med hur långa enheterna är. Här betraktas alla tåg med längd över 200 

m som bestående av två lika stora enheter, annars en enhet. 

Simuleringarna täcker in tunnellängder upp till 10 km, men kompletterats med två tunnlar 

som är längre, 15 km och 20 km. Alla tunnlar är utan areavariationer och plana. Inverkan 

av lutning diskuteras specifikt i kap. 4.5. 

Tunnlarna har fria tvärsnittsareor mellan 68 m2 och 53 m2. Ett urval av olika tunnelareor 

har studerats: 

• 53 m2, 56 m2, 60 m2, 62 m2, 65 m2 och 68 m2. 

Utifrån dessa simulerade tunnelareor har sedan maximal tunnelarea bestämts genom 

linjär interpolation, avrundat till närmaste högre halva kvadratmeter.  

Fokus har varit på tryckkomforten, d.v.s. maximala interna externa tryckvariationen 

jämfört med trafikverkets ambitionsnivå på maximalt 1500 Pa över 4 s för solopassager 

genom tunnel [4]. Förutom det har även maximala externa tryckvariationen på sidan av 

tåget under hela passagen (p-t-p) jämförts med TSDs hälsokriterium om högst 10 kPa [3], 

men blir aldrig en restriktion. Tabell 3 listar de tunnellängder som simulerats. Framförallt 

krävs högre upplösning av tunnellängden för kortare tunnlar än för längre (150m-2000m / 

25 m betyder att tunnellängder mellan 150 m och 2000 m har simulerats med 25 m steg i 

tunnellängd). För de korta tågen är det främst de kortare tunnellängderna som blir 

intressanta från dimensioneringssynpunkt. Ytterligare tre tunnellängder har i varje fall 

simulerats, vilka listas i de tre högra kolumnerna för respektive tåg. Det är ”kritiska” 

tunnellängder som beskrivs i bilaga 2. Tunnlar kortare än tåglängden ger generellt lägre 

tryck och tryckvariationer och är ej fokus här, även om några fall inkluderas.  

För att samla resultaten från olika tåglängder i syfte att ge dimensionerande fri 

tvärsnittsarea som funktion av längden har följande indelning i längdsegment gjorts: 

• 0-5000 m: 500 m segment 
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• 5000-10000 m: 1000 m segment 

• 15000 m ; 20000 m 

Varje gräns mellan två segment finns med i båda segmenten, eftersom de kan tänkas 

representera tunnlar som är något kortare och något längre än gränsvärdet. Det finns 

naturligtvis en möjlighet att titta på andra indelningar eller specifika tunnellängder. Med 

resultat i relativt korta segment är det möjligt att därefter slå ihop segment om så är 

önskvärt.  

Tabell 3: Simulerade tunnellängder. 

Ltr Simulerade tunnellängder 
(utöver 15000 m och 20000 m) 

HH SR R200 

100 m 150m-2000m / 25 m ;  

2050m-4000m / 50 m ;  

4100m-6000m / 100 m ; 
6200m-10000m / 200 m 

325 m 

690 m 

460 m 

370 m 

785 m 

720 m 

425 m 

875 m 

1090 m 

200 m 150m-2000m / 25 m ;  

2050m-4000m / 50 m ;  

4100m-6000m / 100 m ; 
6200m-10000m / 200 m 

650 m 

885 m 

920 m 

740 m 

1030 m 

1445 m 

850 m 

1180 m 

2180 m 

250 m 200m-2000m / 25 m ;  

2050m-4000m / 50 m ;  

4100m-6000m / 100 m ; 
6200m-10000m / 200 m 

 

925 m 

1150 m 

1805 m 

 

300 m 250m-2000m / 25 m ;  

2050m-4000m / 50 m ;  

4100m-6000m / 100 m ; 
6200m-10000m / 200 m 

980 m 

1075 m 

1385 m 

1110 m 

1275 m 

2165 m 

1275 m 

1485 m 

3270 m 

400 m 350m-2000m / 25 m ;  

2050m-4000m / 50 m ;  

4100m-6000m / 100 m ; 
6200m-10000m / 200 m 

1305 m 

1265 m 

1845 m 

1480 m 

1520 m 

2890 m 

1700 m 

1795 m 

4365 m 

 

3.1. Inverkan av temperatur 

Varken TSD eller Europanorm har ännu specificerat vid vilken temperatur som till 

exempel tåg-tunnel trycksignaturen skall utvärderas och jämföras med kravet kopplat till 

densamma i TSD. Vanligt är att använda temperaturen 15C (luftdensitet 1.225 kg/m3). 

Tryck varierar normalt linjärt med densiteten som i sin tur varierar med temperaturen. 

Tabell 4 visar resultat relativa de vid 15C från passage av ett 400 m långt HH i 320 km/h 

genom en 1310 m lång 68 m2 tunnel vid tre olika temperaturer, 15C, 0C och -15C. 

Densiteten är 5.6 % och 11.7 % högre vid 0C respektive -15C än vid 15C. Resultaten visar 

att det externa trycket och dess variation, t.ex. p-t-p och ptu varierar i stort linjärt med 

densiteten, som förväntat. Temperaturen har en viss inverkan på ljudhastigheten varför 

små skillnader jämfört med linjär variation med densiteten kan bero på något annorlunda 

superposition av vågorna. 
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Eftersom modellen för tryckutjämning med tidskonstanten  direkt relaterar internt tryck 

till externt tryck, kommer även interna tryckvariationen i stort variera med densiteten vid 

konstant värde på . En annan modell för tryckutjämning med trycktröghet använder en 

läckagearea, Seq. Den används vanligen vid konstruktion av trycktröga tåg, eftersom olika 

läckage enkelt summeras. Den är dock mindre praktisk för generella tåg eftersom man 

behöver veta både läckagearean och interna volymen. Läckagearea och tidskonstant är inte 

heller helt likvärdiga modeller som diskuteras i [8] och [9]. Just för inverkan av 

temperaturen är dock modellen med läckagearea bra eftersom den explicit tar hänsyn till 

densiteten på läckageflödet, som är den huvudsakliga anledningen till tryckutjämningen.  

Tabell 5 visar resultat användande Seq, med modellparametrar valda så att p/4s blir 

ungefär samma som för  = 9 s. Relevant är variationen jämfört med 15C för de 

parametrar som inkluderar interna trycket i tåget. Det understryker att interna 

tryckvariationen p/4s är närmast opåverkad av temperaturen. Detsamma gäller 

komforten över 1 s och 3 s, medan över 10 s så är det viss påverkan, om än mindre än 

linjärt med densiteten.  

Trycklasten utvärderas som största lasten för någon vagn med   = 9 s och en flera gånger 

högre trycktröghet (och motsvarande med Seq), beaktande både stängt mellan vagnarna 

och öppet mellan alla vagnar i en enhet (tåget har två 8-vagnarsenheter). Anledningen är 

att tåget konstrueras så att varje vagn har minst   = 9 s, det kommer i realiteten betyda att 

vissa vagnar har en högre trycktröghet. Fallet med öppet mellan vagnarna (eller i alla fall 

så pass att en tryckskillnad ej kan existera) är inte ovanligt för moderna höghastighetståg, 

och ger oftast en något högre last. 

Trycklasten både med tidskonstant och läckagearea varierar ungefär som densiteten med 

temperaturen. Vid granskning av detaljerade resultat som ej redovisas här gäller det även 

för vardera nivån av trycktrögheten, vare sig det är öppet eller stängt mellan vagnarna. Det 

vill säga att variationen av trycklasten med temperatur i både Tabell 4 och Tabell 5 är 

representativa generellt för HH. 

Slutsatsen blir att för utvärdering av tryckkomforten är det lämpligt att göra det med 

trycktrögheten modellerad med  för 15C. Det är även för TSD hälsokriterium lämpligt att 

utvärdera vid 15C för att få någorlunda harmoniserade värden, även om nivån kommer att 

påverkas ungefär linjärt med densiteten. 

För maximal last på tunnel och tåg kan det vara relevant att beakta annan temperatur, 

beroende på huruvida variationen i temperatur ryms inom säkerhetsfaktorer i 

dimensioneringen av tunneln respektive tåg. För utmattningslaster är det annorlunda 

eftersom temperaturen kommer variera både över och under 15C, varför värden vid 15C 

möjligen kan vara lämpliga. Resultaten här berör dock inte utmattningslaster. 

Tabell 4: Inverkan av temperatur för 400 m HH i 320 km/h genom en 1310 m lång 68 m2 tunnel,  

= 9 s. 

 

Temp. densitet p-t-p p/4s ptu max ptu min 

 [C] [kg/m3] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] Max [Pa] Min [Pa]

15 1,225 5826 1324 4495 -4566 2149 -4160

0 1,293 6131 1388 4739 -4896 2264 -4443

-15 1,368 6461 1460 5009 -5288 2388 -4782

Temp. densitet p-t-p p/4s ptu max ptu min 

 [C] [kg/m3] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] Max [Pa] Min [Pa]

15 1 1 1 1 1 1 1

0 1,056 1,052 1,048 1,054 1,072 1,054 1,068

-15 1,117 1,109 1,103 1,114 1,158 1,111 1,150

Last = pe-pi

Last = pe-pi

Värden 

Ratio jämfört med 15 C
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Tabell 5: Inverkan av temperatur för 400 m HH i 320 km/h genom en 1310 m lång 68 m2 tunnel. 

Trycktröghet modellerad med läckagearea (Seq). 

 

 

4. Resultat 

Resultaten för simuleringarna redovisas separat för höghastighetstågen kap. 4.1, 

storregionala tågen kap. 4.2 och regionaltågen kap. 4.3. Kapitel 4.4 ger förslag på 

dimensionerande tunnelarea för STH 320 km/h (beaktande HH och SR) och STH 250 

km/h (beaktande SR). Kapitel 4.5 exemplifierar inverkan av lutning. 

4.1. Höghastighetståg (320 km/h) 

4.1.1. Variation jämfört med TSD hälsokriterium 

Figur 2 och Figur 3 visar maximala tryckvariationen vid sidan av tåget (p-t-p) och Tabell 6 

högsta värden inom respektive längdsegment. För 53 m2 är p-t-p klart under TSD gränsen 

10 kPa för alla tunnellängder, med högsta värde 7815 Pa (Ltu = 1300 m). Det innebär att 

den kan öka 28% utan att överskrida TSD hälsokravet beaktande alla tunnellängder. För 

53 m2 och tunnellängder större än eller lika med 2500 m är största variationen 7140 Pa. 

Slutsatsen är att TSD hälsokravet inte kommer vara begränsande för tunneldimensionen 

för enkelspårstunnlar under de förutsättningar som studeras här.  

 

Temp. densitet p/4s p/1s p/3s p/10s

 [C] [kg/m3] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] Max [Pa] Min [Pa]

15 1,225 1322 447 1086 1673 2084 -4173

0 1,293 1326 434 1074 1728 2203 -4467

-15 1,368 1325 433 1070 1806 2330 -4820

Temp. densitet p/4s p/1s p/3s p/10s

 [C] [kg/m3] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] Max [Pa] Min [Pa]

15 1 1 1 1 1 1 1

0 1,056 1,003 0,971 0,989 1,033 1,057 1,070

-15 1,117 1,002 0,969 0,985 1,079 1,118 1,155

Värden (S eq )

Last = pe-pi

Ratio jämfört med 15 C (S eq )

Last = pe-pi
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a)  

b)  

 
Figur 2: HH i 320 km/h, maximal tryckvariation p-t-p för olika tunnellängder för tåg med fyra olika 

längder. a) genom 68 m2 tunnlar; b) genom 53 m2 tunnlar. 

 

Figur 3: HH i 320 km/h. Maximal tryckvariation p-t-p för olika tunnellängder (uppdelat i 

längdsegment). 
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Tabell 6: HH i 320 km/h. Maximal tryckvariation p-t-p för olika tunnelareor uppdelat i 

längdsegment. 

Max p-t-p [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 7545 7165 6695 6485 6190 5915 

500 - 1000 7440 6945 6370 6165 5915 5685 

1000 - 1500 7815 7315 6740 6485 6130 5815 

1500 - 2000 7705 7230 6680 6430 6090 5785 

2000 - 2500 7440 7010 6495 6270 5950 5660 

2500 - 3000 7140 6755 6285 6080 5785 5515 

3000 - 3500 6880 6525 6095 5905 5630 5380 

3500 - 4000 6665 6335 5925 5750 5495 5255 

4000 - 4500 6465 6165 5780 5610 5360 5140 

4500 - 5000 6280 6005 5650 5490 5250 5030 

5000 - 6000 6190 5855 5525 5375 5150 4940 

6000 - 7000 6250 5740 5295 5160 4960 4770 

7000 - 8000 6300 5785 5210 4970 4790 4620 

8000 - 9000 6340 5820 5245 4990 4655 4480 

9000 -10000 6425 5860 5270 5015 4680 4380 

15000 6825 6205 5540 5245 4865 4535 

20000 7080 6430 5730 5420 5025 4675 

 

4.1.2. Variation p/4s med tunnellängd i 60 m2 tunnel 

Figur 4 visar största interna tryckförändringen över 4 sekunder, p/4s, där alla vagnar på 

tåget beaktas och ingen tryckutjämning mellan vagnar (tätt). Moderna höghastighetståg 

har oftast öppet mellan vagnarna i en enhet för att göra det lättare att röra sig mellan 

vagnarna, vilket gör att trycket i hela enheten blir ungefär detsamma, d.v.s. det sker en 

tryckutjämning mellan vagnarna i enheten. Tätt mellan vagnarna ger något högre 

tryckvariationer än öppet, vilket ses i Figur 5 (resultat i längdsegmenten enligt kap. 3). I 

det här sammanhanget inkluderar öppet i enheten alla stängda dörrar som inte är täta, 

d.v.s. som inte begränsar en tryckutjämning, vilket normalt gäller interna dörrar som finns 

mellan vestibuler och salonger.  

I Figur 4 ses att för kortare tunnlar är det olika tåglängder som ger största tryckändringen. 

Tabell 7 ger maximala p/4s (tätt mellan vagnarna) och tunnellängden den inträffar, för 

de olika tåglängderna och tunnlar upp till 10000 m. Inkluderat är även längd och maximal 

tryckvariation vid kritiska tunnellängden Ltu,kr2 (bilaga 2). Det visar att Ltu,kr2 väl 

representerar tunnellängden som ger högsta tryckvariation över 4 s (om än inte exakt), om 

de väldigt långa tunnlarna undantas (eftersom högsta tryckvariationen för 300m och 400 

m långa tåg inträffar i 20 km tunneln). 
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Tabell 7: HH i 320 km/h i 60 m2 tunnlar. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) och 

tunnellängd som den inträffar för tunnlar  10000 m, jämfört med variationen med Ltu,kr2.  

 Alla tunnlar Ltu,kr2 

Ltr [m] p/4s [Pa] Ltu [m] Ltu,kr2  [m] p/4s [Pa] 

100 1295 725 690 1280 

200 1470 900 885 1455 

300 1415 1100 1075 1410 

400 1490 1275 1265 1485 

 

För de flesta tunnellängderna är det 400 m långa tåget som ger störst tryckändring. Efter 

ca 2000 m sker en kontinuerlig minskning av maximala tryckändringen till drygt 4000 m, 

varefter den börjar öka. Bilaga 3, Figur 35 till Figur 39 visar för vagnar 1, 8 och 16 på det 

400 m långa tåget, externt och internt tryck samt tryckvariationen över 4 s (tätt mellan 

vagnarna).  För tunnellängder kortare än kortaste kritiska tunnellängden (jmf. bilaga 2) är 

det stora variationer hur tryckvågorna samverkar på tåget, och därmed även storleken på 

högsta tryckändringen och var den sker, t.ex. för den 700 m långa tunneln i Figur 35. För 

tunnlarna med högsta p/4s ( 10000 m) är det tryckändringen från reflekterade 

frontvågen och aktervågen som båda sänker externa trycket som kombinerar. Kring 

maximum (1275 m) inkluderar det även friktionsändringen samt att inte en tryckökning 

sker inom 4 s (jmf. Ltu,kr2 i bilaga 2), Figur 36.  

När tunnel blir längre och maximala tryckändringen börjar att kontinuerligt minska med 

tunnellängd, passerar inte aktervågen och frontvågen inom 4 s, utan det är reflekterade 

frontvågen och friktionsändringen som ger maximala ändringen; t.ex. 4000 m i Figur 37. 

Minskningen beror av att reflekterade tryckvågen hinner dämpas mer ju längre tunneln är.  

Det sker alltid en tryckökning när tåget lämnar tunneln, som är störst längst bak i tåget. 

Storleken på den tryckändringen ökar med ökad tunnellängd. Beroende på förhållandena 

(som tåglängd) blir till slut ändringen vid tunnelutträdet största tryckändringen under 

tunnelpassagen. Det har skett i Figur 38 (jmf. med Figur 37). När det sker så börjar 

maximala tryckändringen p/4s öka med tunnellängd, jämför Figur 39 med Figur 38. 

Anledningen är att ju längre tunneln blir desto mer friktion från tunnelytan så att 

inducerade flödet framåt i tunneln blir lägre och tryckvågorna dämpas mer. En lägre 

lufthastighet framåt i tunneln motsvarar en högre relativ hastighet längs tåget vid utträdet, 

vilket ger ett lägre tryck vid sidan av tåget i tunneln innan utträdet,  som ökas till 

omgivningstrycket efter utträdet.  
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Figur 4: HH i 320 km/h genom 60 m2 tunnlar. Maximal tryckvariation p/4s för olika 

tunnellängder ( 10000 m) för tåg med fyra olika längder (tätt mellan vagnar). 

 

 

Figur 5: HH i 320 km/h genom 60 m2 tunnlar. Maximal tryckvariation p/4s i olika längdsegment, 

fyra olika tåglängder beaktade. Blå linje tätt mellan vagnar och grön linje öppet mellan vagnar i 

enheter. 

 

4.1.3. Dimensionerande tunnelarea (p/4s) för längdsegment 

Metoden för att ta fram dimensionerande (minsta) tunnelarea beskrivs i kap. 3. Det som 

avgör minsta tunnelarean är maximal intern tryckvariation p/4s och ambitionsnivån på  

1500 Pa/4s. För varje tunnelsegment beaktas de fyra olika tåglängderna och värdet ges av 

högst variationen inom segmentet från någon tåglängd.  

Tabell 8 och Figur 6 visar maximal tryckvariation p/4s för olika tunnelareor och 

tunnellängdsegment för HH i 320 km/h ( = 9 s) med tätt mellan vagnarna (se kap. 4.1.2 

för diskussion om tätt mellan vagnar och öppet mellan vagnar i en enhet). Tabell 9 och 

Figur 7 visar motsvarande för öppet mellan vagnarna i en enhet. Tabell 10 visar minsta 

tunnelarean inom varje längsegment. Minsta tunnelarean är beräknad genom linjär 

interpolation, avrundat till närmaste högre halva kvadratmeter, med begränsning till lägst 

53 m2.  

Det blir mer konservativt att utgå från tätt mellan vagnarna. Helt öppet mellan vagnarna i 

en enhet är en nedre gräns för tryckvariationerna för varje fall, och även om det kan vara 
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mer representativt för moderna höghastighetståg, så kan det något underskatta 

ändringarna p.g.a. att det är för idealiserat. 

Inverkan av tidskonstanten (nivån på trycktrögheten) ges för två fall i Tabell 11 och Figur 8 

för det 400 m långa tåget och 60 m2 tunnelarea. Det är undantaget de väldigt långa 

tunnlarna den mest kritiska tunnellängden, 1275 m, och 10000 m. Som ses i Tabell 8 och 

Tabell 10 är 60 m2 ungefär minsta tunnelarean för att uppfylla ambitionsnivån 1.5 kPa/4s . 

Fokus är på p/4s, men maximal intern tryckvariation ges även över 1 s, 3 s och 10 s; dessa 

används ibland i Europa för trycktröga tåg. En högre komfort av ca 1000 Pa/4s (eller 800 

Pa/3s) erhålls i dessa 60 m2 tunnlar med  = 15-16 s, vilket är fullt möjligt att uppnå 

(möjligen jämförbart med tåget ICE 3).  

Tabell 8: HH i 320 km/h,  = 9 s. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika 

tunnelareor uppdelat i längdsegment. 

Max p/4s (tätt mellan vagnar) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 1240 1165 1080 1045 990 945 

500 - 1000 1685 1585 1470 1420 1350 1285 

1000 - 1500 1660 1585 1490 1450 1385 1330 

1500 - 2000 1655 1575 1480 1435 1370 1315 

2000 - 2500 1615 1535 1435 1390 1330 1270 

2500 - 3000 1475 1405 1310 1270 1210 1155 

3000 - 3500 1415 1345 1260 1220 1165 1110 

3500 - 4000 1390 1300 1215 1180 1125 1075 

4000 - 4500 1445 1325 1195 1140 1090 1040 

4500 - 5000 1490 1365 1230 1170 1090 1025 

5000 - 6000 1565 1430 1285 1220 1135 1065 

6000 - 7000 1630 1485 1330 1260 1175 1100 

7000 - 8000 1680 1530 1365 1295 1205 1125 

8000 - 9000 1730 1570 1400 1330 1235 1150 

9000 -10000 1770 1605 1430 1355 1260 1175 

15000 1920 1735 1540 1455 1350 1255 

20000 2010 1820 1610 1520 1405 1305 
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Tabell 9: HH i 320 km/h,  = 9 s. Maximal tryckvariation p/4s (öppet mellan vagnar i enhet) för 

olika tunnelareor uppdelat i längdsegment. 

Max p/4s (öppet mellan vagnar i enhet) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 1115 1055 980 945 900 855 

500 - 1000 1410 1335 1245 1205 1145 1095 

1000 - 1500 1595 1510 1415 1375 1315 1260 

1500 - 2000 1625 1545 1445 1400 1340 1280 

2000 - 2500 1575 1495 1400 1355 1295 1235 

2500 - 3000 1450 1375 1290 1250 1190 1135 

3000 - 3500 1375 1310 1225 1190 1135 1085 

3500 - 4000 1310 1250 1170 1135 1085 1040 

4000 - 4500 1250 1195 1125 1090 1045 1000 

4500 - 5000 1270 1175 1080 1050 1005 965 

5000 - 6000 1335 1230 1115 1065 1000 940 

6000 - 7000 1390 1280 1155 1105 1030 970 

7000 - 8000 1435 1320 1190 1135 1060 995 

8000 - 9000 1475 1355 1220 1160 1085 1020 

9000 -10000 1510 1385 1245 1185 1105 1040 

15000 1630 1490 1340 1275 1185 1110 

20000 1705 1560 1400 1330 1235 1155 
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Tabell 10: HH i 320 km/h,  = 9 s. Minsta tunnelarea baserat på att maximal tryckvariation p/4s 

 1500 Pa, för olika längdsegment. 

 Minsta tunnelarea [m2] 

 Max p/4s  1500 Pa 

Ltu [m] Tätt Öppet 

0 - 500 53.0 53.0 

500 - 1000 59.5 53.0 

1000 - 1500 60.0 56.5 

1500 - 2000 59.5 58.0 

2000 - 2500 57.5 56.0 

2500 - 3000 53.0 53.0 

3000 - 3500 53.0 53.0 

3500 - 4000 53.0 53.0 

4000 - 4500 53.0 53.0 

4500 - 5000 53.0 53.0 

5000 - 6000 54.5 53.0 

6000 - 7000 56.0 53.0 

7000 - 8000 57.0 53.0 

8000 - 9000 58.0 53.0 

9000 -10000 58.5 53.5 

15000 61.0 56.0 

20000 63.0 58.0 

 

 

Figur 6: HH i 320 km/h,  = 9 s. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika 

tunnelareor uppdelat i längdsegment. 
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Figur 7: HH i 320 km/h,  = 9 s. Maximal tryckvariation p/4s (öppet mellan vagnar) för olika 

tunnelareor uppdelat i längdsegment. 
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Tabell 11: HH i 320 km/h, 400 m långt tåg genom två 60 m2 tunnlar. Maximal tryckvariation p/4s 

(tätt mellan vagnar) för olika , kompletterat med p/1s, p/3s och p/10s. 

 60 m2 1275 m [Pa]  60 m2 10000 m [Pa] 

 [s] p/4s p/1s p/3s p/10s  p/4s p/1s p/3s p/10s 

0.25 6502 5043 6330 6502  4953 2701 4207 5146 

0.50 6299 4201 6129 6299  4629 2276 3914 5136 

1.00 5705 2899 5435 5705  4090 1623 3396 5114 

2.00 4347 1699 3983 4347  3227 1021 2568 4966 

3.00 3396 1188 3027 3396  2719 860 2162 4663 

4.00 2777 921 2421 2777  2367 741 1884 4303 

5.00 2348 775 2019 2391  2095 648 1664 3951 

6.00 2039 679 1737 2259  1880 575 1487 3630 

7.00 1809 608 1530 2132  1704 517 1343 3346 

8.00 1633 553 1373 2013  1556 469 1223 3097 

9.00 1492 510 1250 1904  1431 429 1123 2880 

10.00 1378 475 1152 1805  1325 396 1038 2689 

11.00 1283 447 1070 1714  1233 368 964 2527 

12.00 1203 428 1003 1632  1153 344 900 2387 

13.00 1135 412 947 1557  1082 323 844 2260 

14.00 1077 399 899 1489  1020 305 795 2145 

15.00 1026 387 857 1427  964 289 751 2040 

16.00 981 378 821 1370  914 275 712 1944 

17.00 941 369 789 1318  868 262 676 1856 

18.00 906 362 760 1269  827 251 644 1775 

19.00 874 355 735 1225  789 241 615 1699 

20.00 846 349 712 1184  755 232 588 1630 

21.00 820 344 692 1146  723 223 563 1565 

22.00 797 340 674 1110  694 216 541 1505 

23.00 775 335 657 1077  667 210 520 1449 

24.00 755 331 641 1046  641 206 500 1396 

25.00 737 328 627 1017  618 203 482 1346 
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a)  

b)  

Figur 8: HH i 320 km/h. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika , 

kompletterat med p/1s, p/3s och p/10s. a) 60 m2 1275 m; b) 60 m2 10000 m. 

 

4.1.4. Största positiva och negativa trycken i tunnel 

Största positiva och negativa trycken i tunnel ges under förutsättning av 320 km/h och 15 

C. I enkelspårstunnel ökar lasten med tågets hastighet och sjunkande temperatur (jmf. 

kap. 3.1), beroende på hur lasten används kan det därmed vara aktuellt att ta hänsyn 

överhastighet och lägre temperatur. 

Figur 9 visar hur största positiva och negativa tryck varierar med tunnellängd för olika 

tåglängder med 60 m2 tunnelarea. Mest positiva och negativa trycken i tunneln och 

tunnellängden de inträffar ges för olika tåglängder i Tabell 12. Mest negativa trycket i 

tunneln för varje tåglängd representeras väl av Ltu,kr3 (bilaga 2), om ej exakt, Tabell 12. För 

det kortaste tåget fås det mest negativa trycket för en helt annan tunnellängd än Ltu,kr3 även 

om värdet inte är mycket lägre. Det mest negativa trycket för tåglängder 200 m och längre 

fås som en kombination av passage av aktervågen, 1:a reflekterade frontvågen och 

friktionsändring, samt passage av tåget. Eftersom lågtrycket längs tågsidan som följer tåget 

(p.g.a. areaändringen) är som lägst längst bak i tåget, fås lägsta trycket vid sista vagnen. 

Situationen för 400 m tåglängd och 1875 m tunnellängd ges i Figur 44, bilaga 3. Lägsta 

trycket inträffar 760 m från inträdesmynningen efter ca. 13 s. 

Största positiva trycket fås för 400 m tåg i alla tunnlar med längd av 1300 m och mer. Det 

motsvaras av frontvåg och friktionsökning vilket se i Figur 44, bilaga 3. 
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För 100 m tåg är situationen något annorlunda. Största positiva trycket fås för en 

tunnellängd av 690 m. Figur 42a i bilaga 3 visar tryckvariationen i tunneln, och då är 

framförallt positionen 345 m (mitten av tunneln) intressant. Det är tydligt att högsta 

trycket fås efter att tåget har lämnat tunneln. Figur 42b visar ett vågdiagram (jmf. bilaga 2) 

som visar att inträdesvågor och utträdesvågor samverkar för att ge största positiva trycket i 

tunneln. Utträdesvågorna är liknande som inträdesvågorna men med något lägre 

magnitud. För längre tåg så uppstår liknande kombination av in- och utträdesvågor, t.ex. 

för 400 m tåg genom 1000 m tunnel som visas i Figur 43 i bilaga 3. Dock hinner i det fallet 

inträdesvågorna dämpas mer både av att ha propagerat längre i tunnel samt att passera 

längre längs tåget där friktionen och dämpningen är högre. Det gör att trycket inte blir lika 

högt som frontvåg plus friktionsökning tidigare under passagen. 

Mest positiva och negativa tryck i tunnel för en tågpassage är olika för olika positioner i 

tunneln. Figur 42 till Figur 45 i bilaga 3 ger exempel på fördelningen. Som ett komplement 

att förstå tryckvågor i tunneln och hur trycket varierar, visar Figur 44 och Figur 45 tryck i 

punkter i tunneln som funktion av tid, tryck på tåget som funktion av tid och 

tryckfördelningen i tunneln vid tre olika tider. Figur 10 ger en överblick av största positiva 

och negativa tryck i tunnel för olika positioner och tunnellängder, för 400 m långt HH i 

320 km/h genom 60 m2 tunnlar med längder mellan 350 m och 10000 m. Det bör dock 

noteras att det för specifika positioner kan inträffa mer positiva eller negativa tryck från ett 

tåg med annan längd, t.ex. för kortare tåg i korta tunnlar som ses i Figur 11 för ett 100 m 

långt HH. 

Tabell 12: HH i 320 km/h i 60 m2 tunnlar. Största positiva och negativa tryck i tunnel, samt 

tunnellängd som den inträffar. ptu,min även för Ltu,kr3.  

 HH i 320 km/h genom 60 m2 tunnlar Ltu,kr3 

Ltr [m] 
Max ptu 

[Pa] 
Ltu 
[m] 

Min ptu 
[Pa] 

Ltu 
[m] 

Ltu,kr3  
[m] 

Min ptu 
[Pa] 

100 5038 690 -5405 225 460 -5355 

200 4529 1400 -5610 950 920 -5585 

300 4778 975 -5810 1400 1385 -5790 

400 5358 1300 -5970 1875 1845 -5955 

 

 

Figur 9: HH i 320 km/h genom 60 m2 tunnlar. Största positiva och negativa tryck i tunnel för olika 

tunnellängder för tåg med fyra olika längder. 
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a)  

b)  

Figur 10: 400 m långt HH i 320 km/h. Största tryck i tunnel för olika positioner från 

inträdesmynningen för olika tunnellängder (Ltu), a) max och b) min. 
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a)  

b)  

Figur 11: 100 m långt HH i 320 km/h. Största tryck i tunnel för olika positioner från 

inträdesmynningen för olika tunnellängder (Ltu), a) max och b) min. 

 

För andra tunnelareor är det storleken på variationerna som i huvudsak ändras, så att 

slutsatserna utifrån resultaten med 60 m2 tunnel gäller även för andra tunnelareor. För 

mindre tunnelareor innebär det ökade tryckvariationer. Största positiva och negativa tryck 

för olika tunnelareor inom tunnellängdsegment, beaktande de fyra tåglängderna, ges i 

Tabell 13 och Figur 12. 
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Tabell 13: HH i 320 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel, olika tunnelareor uppdelat i 

längdsegment. 

Max ptu [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 5420 5170 4855 4715 4510 4315 

500 - 1000 5820 5375 5040 4885 4660 4460 

1000 - 1500 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

1500 - 2000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

2000 - 2500 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

2500 - 3000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

3000 - 3500 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

3500 - 4000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

4000 - 4500 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

4500 - 5000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

5000 - 6000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

6000 - 7000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

7000 - 8000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

8000 - 9000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

9000 -10000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

15000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

20000 6440 5930 5360 5105 4770 4475 

Min ptu [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 -6310 -5890 -5405 -5190 -4905 -4665 

500 - 1000 -6400 -6040 -5610 -5420 -5150 -4905 

1000 - 1500 -6585 -6230 -5810 -5615 -5345 -5100 

1500 - 2000 -6730 -6385 -5970 -5780 -5515 -5275 

2000 - 2500 -6675 -6340 -5935 -5750 -5485 -5250 

2500 - 3000 -6470 -6160 -5780 -5605 -5360 -5135 

3000 - 3500 -6300 -6005 -5650 -5485 -5255 -5035 

3500 - 4000 -6140 -5865 -5525 -5370 -5145 -4940 

4000 - 4500 -5995 -5735 -5410 -5260 -5050 -4855 

4500 - 5000 -5930 -5615 -5300 -5160 -4955 -4770 

5000 - 6000 -5915 -5510 -5200 -5070 -4870 -4690 

6000 - 7000 -6045 -5530 -5025 -4900 -4720 -4550 

7000 - 8000 -6185 -5650 -5075 -4820 -4580 -4425 

8000 - 9000 -6310 -5760 -5165 -4905 -4565 -4310 

9000 -10000 -6425 -5855 -5245 -4975 -4630 -4320 

15000 -6820 -6200 -5530 -5240 -4860 -4530 

20000 -7080 -6430 -5725 -5420 -5020 -4670 
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Figur 12: HH i 320 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel, olika tunnelareor uppdelat i 

längdsegment. 

 

4.1.5. Största positiva och negativa trycklast på tåget 

Största positiva och negativa trycklast på tåget ges under förutsättning av 320 km/h och 15 

C. Trycklasten är skillnaden mellan externt tryck och internt tryck. I enkelspårstunnel 

ökar lasten med tågets hastighet och sjunkande temperatur (jmf. kap. 3.1), beroende på 

hur lasten används kan det därmed vara aktuellt att ta hänsyn överhastighet och lägre 

temperatur. Oftast fås dimensionerande maximala laster för tåg vid möte i 

dubbelspårstunnlar. 

Trycklasten utvärderas som största lasten för någon vagn med   = 9 s och   = 36 s, 

beaktande både stängt mellan vagnarna och öppet mellan alla vagnar i en enhet. 

Anledningen är att tåget konstrueras så att varje vagn har minst   = 9 s; det kommer i 

realiteten betyda att vissa vagnar har en högre trycktröghet, i det här fallet representerat av 

en 4 ggr högre tidskonstant. Fallet med öppet mellan vagnarna (eller i alla fall så pass att 

en tryckskillnad ej kan existera) är inte ovanligt för moderna höghastighetståg, och ger 

oftast en något högre last.  

Figur 13 visar hur största positiva och negativa trycklasten varierar med tunnellängd för 

olika tåglängder med 60 m2 tunnelarea. Mest negativa trycklasten för varje tåglängd 

representeras väl av Ltu,kr3 (endast skillnad för 100 m tåglängd), vilket ses i Tabell 14. 

Situationen är samma som för mest negativa trycket i tunneln kap. 4.1.4. 

Största positiva lasten fås för längsta tunneln vid utträdet ur tunneln. Största lasterna 

(positiv och negativ) fås för 400 m långa tåget. 
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Tabell 14: HH i 320 km/h i 60 m2 tunnlar. Största negativa trycklast på tåget och tunnellängd som 

den inträffar, jämfört med Ltu,kr3.  

 Alla tunnlar Ltu,kr3 

Ltr [m] Min pl [Pa] Ltu [m] Ltu,kr3  [m] Min pl [Pa] 

100 -5070 250 460 -4935 

200 -5085 920 920 -5085 

300 -5075 1385 1385 -5075 

400 -5135 1850 1845 -5135 

 

 

Figur 13: HH i 320 km/h genom 60 m2 tunnlar. Största positiva och negativa trycklast på tåget för 

olika tunnellängder för tåg med fyra olika längder. 

För andra tunnelareor är det storleken på variationerna som i huvudsak ändras, så att 

slutsatserna utifrån resultaten med 60 m2 tunnel gäller även för andra tunnelareor. För 

mindre tunnelareor innebär det ökade tryckvariationer. Största positiva och negativa 

trycklast för olika tunnelareor inom tunnellängdsegment, beaktande de fyra tåglängderna, 

ges i Tabell 15 och Figur 14. Ett tåg behöver utformas att klara lasten alla möjliga fall av 

tunnelpassager för en tänkt användning. Dessutom behöver tåget utformas att klara av 

upprepade laster, utmattningslaster, vilket inte berörs här. 

Figur 46 i bilaga 3 illustrerar fallet för 400 m långt HH genom 10000 m lång 60 m2 tunnel. 

Med öppet mellan vagnarna i en enhet blir interna trycket i enheten ungefär medelvärdet 

mitt emellan motsvarande för första och sista vagnen i enheten med tätt mellan vagnarna. 

För två 8-vagnarsenheter ungefär mellan blå och svart i Figur 46a för främsta enheten och 

mellan blå och röd för sista enheten. Med högre trycktröghet kommer interna trycket 

variera långsammare och därmed mindre.  

Största negativa lasten fås på sista vagnen med öppet mellan enheterna för   = 36 s (Figur 

46c), medan största positiva lasten fås på sista vagnen med tätt mellan vagnarna och   = 9 

s (Figur 46b). Båda kan inte inträffa samtidigt på ett och samma tåg, men täcker in alla 

möjligheter vad gäller slutgiltig trycktröghet och tryckutjämning mellan vagnarna. 

Eftersom det gäller största möjliga lasten är det lämpligt tillvägagångssätt, som möjligen är 

något konservativt för givna förutsättningar. 
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Tabell 15: HH i 320 km/h. Största positiva och negativa trycklast på tåget, olika tunnelareor 

uppdelat i längdsegment. 

Max pl (= pe-pi) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 2470 2345 2195 2125 2030 1940 

500 - 1000 2610 2355 2255 2225 2175 2125 

1000 - 1500 3270 2965 2630 2480 2290 2225 

1500 - 2000 3270 2965 2630 2480 2290 2125 

2000 - 2500 3270 2965 2650 2535 2375 2240 

2500 - 3000 3385 3115 2820 2690 2520 2370 

3000 - 3500 3555 3265 2945 2805 2625 2465 

3500 - 4000 3705 3390 3050 2905 2710 2540 

4000 - 4500 3835 3500 3145 2990 2785 2610 

4500 - 5000 3955 3605 3235 3070 2860 2675 

5000 - 6000 4165 3790 3385 3210 2980 2785 

6000 - 7000 4340 3940 3510 3325 3085 2875 

7000 - 8000 4485 4065 3615 3420 3170 2950 

8000 - 9000 4610 4175 3710 3510 3250 3020 

9000 -10000 4730 4280 3800 3590 3320 3085 

15000 5145 4695 4205 3990 3710 3460 

20000 5515 5025 4490 4260 3950 3680 

Min pl (= pe-pi) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 -5915 -5525 -5070 -4875 -4600 -4355 

500 - 1000 -5805 -5475 -5085 -4910 -4665 -4445 

1000 - 1500 -5770 -5445 -5075 -4905 -4670 -4455 

1500 - 2000 -5790 -5495 -5135 -4970 -4740 -4530 

2000 - 2500 -5715 -5425 -5075 -4915 -4690 -4485 

2500 - 3000 -5445 -5180 -4860 -4710 -4505 -4315 

3000 - 3500 -5210 -4965 -4665 -4530 -4340 -4160 

3500 - 4000 -4990 -4765 -4485 -4360 -4180 -4010 

4000 - 4500 -4790 -4580 -4315 -4200 -4030 -3875 

4500 - 5000 -4600 -4405 -4160 -4050 -3890 -3745 

5000 - 6000 -4430 -4245 -4010 -3910 -3760 -3620 

6000 - 7000 -4120 -3950 -3745 -3655 -3520 -3395 

7000 - 8000 -3850 -3700 -3510 -3430 -3310 -3195 

8000 - 9000 -3620 -3475 -3305 -3230 -3120 -3020 

9000 -10000 -3410 -3280 -3120 -3050 -2950 -2860 

15000 -3045 -2850 -2620 -2520 -2380 -2255 

20000 -3045 -2850 -2620 -2520 -2380 -2255 
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Figur 14: HH i 320 km/h. Största positiva och negativa trycklast på tåget, olika tunnelareor 

uppdelat i längdsegment. 

 

4.2. Storregionala tåg (250 km/h) 

Max extern tryckändring p-t-p kommer med god marginal var under TSD hälsokriterium 

även i 53 m2, eftersom hastigheten är lägre än 320 km/h, där hälsokriteriet var uppfyllt 

(kap. 4.1.1). Resultaten för SR genom 53 m2 tunnel redovisa i Tabell 41 ( 5.2 kPa) i kap. 

4.4.2. 

4.2.1. Variation p/4s med trycktröghet och tunnellängd 

Figur 15 visar största interna tryckförändringen över 4 sekunder, p/4s, där alla vagnar på 

tåget beaktas. Resultatet är med tätt mellan vagnarna för olika trycktrögheter ( = 3 s, 4 s, 

5 s och 6 s). Figur 15a visar för  = 3 s och 68 m2 tunnlar, där det kan ses att 

ambitionsnivån 1.5 kPa/4s inte är uppfylld generellt, vilket kräver  = 4 s, Figur 15b. Med 

HH så är enligt Tabell 10 60 m2 minsta tunnelarean för att generellt uppfylla 

ambitionsnivån 1.5 kPa/4s för tunnlar med längd  10000 m. För SR uppfylls 1.5 kPa/4s 

generellt i 60 m2 tunnlar med  = 5 s, Figur 15c, medan med  = 6 s uppfylls kriteriet 

generellt i 53 m2 tunnlar, Figur 15d. 

Figur 16 jämför tätt och öppet mellan vagnarna för motsvarande fall som i Figur 15, där 

resultatet är största värdet beaktande alla tåglängder inom längdsegmenten beskrivna i 

kap. 3.  

Tabell 16 och Tabell 17 ger högsta p/4s för respektive tåglängd i 68 m2 respektive 60 m2 

tunnlar med  = 3-5 s . Figur 47 i bilaga 4 visar trycket på och utanför tåget samt interna 

tryckvariationen över 4 s för tunnellängden (1675 m) med störst tryckvariation för 400 m 

långt tåg med  = 5 s. 

Som ses i Figur 15, är skillnaderna mellan tunnellängder längre än 5000 m små för alla 

tåglängder (även om variationen med tunnellängd ökar för mindre tunnelarea, jmf. även 

kap. 4.2.2), och liknande för tåglängder  200 m. Som diskuterades i kap. 4.1.2 för HH 

beror situationen som ger största tryckändringen på tunnellängden. När tryckändringen 

vid tunnelutträdet blir störst, börjar ändringen öka med tunnellängd. För kortare tåg sker 

det tidigare och för tunnlar på 5000 m och mer är det tunnelutträdet som ger största 

variationen för alla tåglängder utom 400 m. Ändringen med ökad tunnellängd är mindre 
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än för HH och högsta ändringen generellt fås i studerade fall för kortare tunnlar 

(undantaget  = 6 s och 53 m2). För 400 m tåglängd ger tunnelutträdet störst ändring 

fr.o.m. ungefär 6000 m. Figur 48 och Figur 49 i bilaga 4 visar exempel för 250 m tåg (Ltu = 

5000 m) och för 400 m tåg (Ltu = 7000 m).  

Anledningen till den relativt lika tryckändring för tåg med längder 200 m och mer för 

längre tunnlar kan kopplas till att kriteriet gäller tryckändringen över 4 s och att 

situationen är när tåget lämnar tunneln. I 250 km/h motsvara 4 s att tåget kör 278 m. 

Därav kan vid tunnelutträdet inkluderas effekten av extern tryckändringen från fronten 

plus friktionsändring upp till en längd av 278 m, inte mer. Det kan ses att i Figur 48b för 

250 m långt tåg är ändringen tydligt störst längst bak i tåget (vagn 10), medan i Figur 49b 

för 400 m långt tåg är ändringen väldigt lika i vagn 8 och vagn 16. Vid utträdet kommer 

tryckändringen från fronten och lutningen på friktionsändringen vara något större ju 

kortare tåget är, vilket jämnar ut skillnader mellan kortare och längre tåg upp till 278 m, 

och relativt långsamt minskar ändringen för tåg som är längre än 278 m. Situationen 

påverkas av trycktrögheten, där högre trycktröghet (som i sig minskar tryckändringen) gör 

att högsta tryckändringen förskjuts mot längre tåg. 

Tabell 16: SR i 250 km/h genom 68 m2 tunnel. Maximal tryckändring p/4s beaktande alla 

tunnellängder, för olika tåglängder. Tre olika trycktrögheter,  = 3 s, 4 s och 5 s, tätt respektive 

öppet mellan vagnar i en enhet. 

 Max p/4s [Pa], SR 250 km/h, 68 m2 tunnel 
  = 3 s  = 4 s  = 5 s 

Ltr [m] Tätt Öppet Tätt Öppet Tätt Öppet 

100 1440 1330 1215 1115 1055 965 

200 1550 1415 1275 1180 1090 1010 

250 1635 1520 1335 1250 1135 1075 

300 1705 1550 1395 1310 1195 1145 

400 1850 1625 1510 1380 1285 1200 

 

Tabell 17: SR i 250 km/h genom 60 m2 tunnel. Maximal tryckändring p/4s beaktande alla 

tunnellängder, för olika tåglängder. Tre olika trycktrögheter,  = 3 s, 4 s och 5 s, tätt respektive 

öppet mellan vagnar i en enhet. 

 Max p/4s [Pa], SR 250 km/h, 60 m2 tunnel 
  = 3 s  = 4 s  = 5 s 

Ltr [m] Tätt Öppet Tätt Öppet Tätt Öppet 

100 1670 1530 1410 1285 1225 1110 

200 1770 1620 1455 1345 1245 1155 

250 1870 1740 1525 1425 1290 1230 

300 1950 1775 1605 1510 1375 1315 

400 2125 1865 1740 1590 1470 1375 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Figur 15: SR i 250 km/h. Maximal tryckvariation p/4s för olika tunnellängder för tåg med fem 

olika längder, tätt mellan vagnar. a)  = 3 s genom 68 m2 tunnlar; b)  = 4 s genom 68 m2 tunnlar; 

c)  = 5 s genom 60 m2 tunnlar; d)  = 6 s genom 53 m2 tunnlar. 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Figur 16: SR i 250 km/h. Maximal tryckvariation p/4s i olika längdsegment, fem olika tåglängder 

beaktade. Blå linje tätt mellan vagnar och grön linje öppet mellan vagnar i enheter. a)  = 3 s 

genom 68 m2 tunnlar; b)  = 4 s genom 68 m2 tunnlar; c)  = 5 s genom 60 m2 tunnlar; d)  = 6 s 

genom 53 m2 tunnlar. 
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4.2.2. Dimensionerande tunnelarea (p/4s) för längdsegment 

Metoden för att ta fram dimensionerande (minsta) tunnelarea beskrivs i kap. 3. Det som 

avgör minsta tunnelarean är maximal intern tryckvariation p/4s och ambitionsnivån på  

1500 Pa/4s. För varje tunnelsegment beaktas de fem olika tåglängderna och värdet ges av 

högst variationen inom segmentet från någon tåglängd. 

Tabell 18 t.o.m. Tabell 21 ger för  = 3-6 s, maximala tryckvariationen för olika tunnelareor 

och längdsegment. Dessa illustreras i Figur 17 för tätt mellan vagnarna.  

Tabell 22 visar minsta tunnelarean inom varje längsegment för  = 3-6 s som uppfyller 

max p/4s  1500 Pa. Minsta tunnelarean är beräknad genom linjär interpolation, 

avrundat till närmsta högre halva kvadratmeter, med begränsning till lägst 53 m2. Värdena 

som överstiger 68 m2 (för  = 3 s) fås genom linjär extrapolation och får se som indikativa 

eftersom uppskattningen försämras ju mer värdet överstiger 68 m2.  

Inverkan av tidskonstanten (nivån på trycktrögheten) ges för två fall med 53 m2 i Tabell 23 

och Figur 18. Det är dels den mest kritiska tunnellängden 1675 m, och dels 10000 m. 

Fokus är på p/4s, men maximal intern tryckvariation ges även över 1 s, 3 s och 10 s; dessa 

används ibland i Europa för trycktröga tåg. En högre komfort av ca 1000 Pa/4s (eller 800 

Pa/3s) erhålls med  = 10 s, vilket är fullt rimligt att uppnå för ett 250 km/h tåg. 

  

Tabell 18: SR i 250 km/h,  = 3 s. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar & öppet 

mellan vagnar i enhet) för olika tunnelareor uppdelat i längdsegment. 

 = 3 s 
Max p/4s  (tätt) [Pa]  Max p/4s (öppet) [Pa] 

Tunnel area [m2]  Tunnel area [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68  53 56 60 62 65 68 

0 - 500 1570 1475 1370 1320 1250 1190  1450 1365 1265 1220 1155 1100 

500 - 1000 1990 1880 1745 1685 1605 1525  1820 1720 1595 1540 1465 1395 

1000 - 1500 2415 2270 2100 2025 1920 1825  2100 1980 1835 1775 1685 1605 

1500 - 2000 2440 2295 2125 2050 1945 1850  2160 2025 1865 1795 1705 1625 

2000 - 2500 2290 2140 1965 1890 1785 1690  2140 2000 1845 1775 1675 1590 

2500 - 3000 2135 1995 1830 1755 1655 1565  1975 1850 1700 1635 1545 1465 

3000 - 3500 2020 1890 1735 1665 1570 1485  1870 1750 1615 1555 1465 1390 

3500 - 4000 1940 1815 1670 1605 1515 1435  1790 1685 1555 1495 1415 1345 

4000 - 4500 1865 1755 1615 1555 1470 1395  1730 1625 1505 1450 1375 1305 

4500 - 5000 1840 1720 1585 1525 1445 1370  1740 1620 1490 1430 1355 1285 

5000 - 6000 1845 1720 1585 1525 1445 1370  1750 1630 1495 1430 1350 1285 

6000 - 7000 1855 1725 1585 1520 1440 1365  1765 1640 1500 1435 1355 1280 

7000 - 8000 1865 1725 1580 1520 1435 1360  1775 1645 1500 1440 1355 1280 

8000 - 9000 1870 1730 1580 1515 1430 1355  1790 1655 1510 1445 1355 1280 

9000 -10000 1885 1740 1580 1515 1425 1350  1805 1665 1515 1450 1360 1280 

15000 1950 1785 1615 1540 1440 1355  1860 1715 1550 1480 1390 1305 

20000 2015 1820 1645 1565 1465 1375  1905 1750 1585 1510 1410 1325 
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Tabell 19: SR i 250 km/h,  = 4 s. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar & öppet 

mellan vagnar i enhet) för olika tunnelareor uppdelat i längdsegment. 

 = 4 s 
Max p/4s  (tätt) [Pa]  Max p/4s (öppet) [Pa] 

Tunnel area [m2]  Tunnel area [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68  53 56 60 62 65 68 

0 - 500 1350 1270 1175 1130 1075 1020  1240 1165 1080 1040 985 940 

500 - 1000 1640 1535 1425 1380 1310 1250  1510 1425 1325 1280 1215 1160 

1000 - 1500 1945 1835 1705 1645 1560 1485  1700 1605 1495 1445 1375 1310 

1500 - 2000 2000 1880 1740 1675 1590 1510  1830 1720 1590 1530 1450 1380 

2000 - 2500 1925 1805 1665 1600 1515 1435  1820 1710 1580 1520 1440 1365 

2500 - 3000 1820 1705 1570 1510 1425 1350  1700 1595 1470 1415 1340 1270 

3000 - 3500 1730 1620 1495 1435 1355 1285  1610 1515 1395 1345 1270 1205 

3500 - 4000 1660 1560 1435 1380 1305 1240  1540 1450 1340 1290 1225 1160 

4000 - 4500 1600 1505 1390 1340 1265 1200  1485 1400 1295 1250 1185 1125 

4500 - 5000 1555 1455 1350 1300 1230 1170  1465 1370 1260 1215 1150 1095 

5000 - 6000 1560 1450 1340 1295 1225 1165  1475 1375 1265 1215 1150 1090 

6000 - 7000 1575 1455 1340 1285 1220 1155  1490 1385 1270 1215 1145 1085 

7000 - 8000 1595 1470 1335 1285 1215 1150  1500 1390 1270 1215 1145 1085 

8000 - 9000 1620 1490 1345 1285 1210 1145  1510 1400 1275 1220 1150 1085 

9000 -10000 1635 1500 1355 1290 1205 1140  1520 1410 1280 1225 1150 1085 

15000 1740 1580 1405 1330 1235 1155  1570 1450 1315 1255 1175 1105 

20000 1800 1625 1440 1360 1260 1170  1615 1480 1340 1280 1195 1125 

 



41 
 

Tabell 20: SR i 250 km/h,  = 5 s. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar & öppet 

mellan vagnar i enhet) för olika tunnelareor uppdelat i längdsegment. 

 = 5 s 
Max p/4s  (tätt) [Pa]  Max p/4s (öppet) [Pa] 

Tunnel area [m2]  Tunnel area [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68  53 56 60 62 65 68 

0 - 500 1185 1115 1030 995 945 895  1085 1020 945 910 865 825 

500 - 1000 1425 1330 1225 1180 1115 1065  1290 1220 1135 1095 1040 995 

1000 - 1500 1620 1535 1425 1380 1310 1250  1460 1375 1275 1230 1165 1110 

1500 - 2000 1685 1585 1470 1420 1350 1285  1580 1485 1375 1330 1260 1200 

2000 - 2500 1640 1545 1430 1375 1305 1240  1575 1485 1375 1325 1255 1195 

2500 - 3000 1570 1475 1360 1310 1240 1180  1485 1395 1290 1245 1180 1120 

3000 - 3500 1505 1415 1305 1255 1185 1125  1410 1330 1230 1185 1120 1065 

3500 - 4000 1450 1360 1255 1210 1145 1085  1350 1275 1180 1135 1075 1025 

4000 - 4500 1395 1315 1215 1170 1110 1055  1300 1225 1135 1100 1040 990 

4500 - 5000 1350 1275 1180 1140 1080 1025  1265 1185 1100 1065 1010 965 

5000 - 6000 1350 1255 1160 1120 1065 1010  1275 1190 1095 1050 995 945 

6000 - 7000 1380 1275 1155 1115 1055 1005  1285 1195 1095 1055 995 940 

7000 - 8000 1415 1295 1175 1120 1055 1000  1300 1205 1100 1055 995 940 

8000 - 9000 1445 1315 1190 1135 1065 1000  1310 1210 1105 1055 995 940 

9000 -10000 1470 1335 1195 1140 1065 1000  1330 1225 1110 1060 1000 940 

15000 1570 1420 1265 1200 1110 1035  1395 1275 1145 1090 1020 960 

20000 1625 1465 1300 1225 1135 1055  1440 1315 1175 1115 1040 975 
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Tabell 21: SR i 250 km/h,  = 6 s. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar & öppet 

mellan vagnar i enhet) för olika tunnelareor uppdelat i längdsegment. 

 = 6 s 
Max p/4s  (tätt) [Pa]  Max p/4s (öppet) [Pa] 

Tunnel area [m2]  Tunnel area [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68  53 56 60 62 65 68 

0 - 500 1060 995 920 890 845 800  965 910 845 815 770 735 

500 - 1000 1265 1185 1090 1045 990 940  1130 1070 995 960 915 870 

1000 - 1500 1390 1315 1225 1185 1130 1080  1280 1205 1120 1080 1025 980 

1500 - 2000 1450 1370 1275 1230 1170 1115  1385 1305 1215 1170 1110 1060 

2000 - 2500 1425 1345 1245 1205 1140 1085  1385 1305 1210 1170 1110 1055 

2500 - 3000 1375 1295 1200 1155 1095 1040  1315 1235 1145 1105 1050 995 

3000 - 3500 1325 1250 1155 1110 1055 1000  1255 1180 1095 1055 1000 950 

3500 - 4000 1280 1205 1115 1075 1020 970  1200 1135 1050 1015 965 915 

4000 - 4500 1235 1165 1080 1040 990 940  1155 1090 1015 980 930 885 

4500 - 5000 1195 1130 1050 1015 960 915  1115 1055 980 950 905 860 

5000 - 6000 1210 1105 1025 985 935 895  1120 1045 965 925 880 840 

6000 - 7000 1250 1140 1030 985 930 885  1140 1055 965 930 875 830 

7000 - 8000 1280 1165 1045 1000 940 885  1160 1070 970 930 875 830 

8000 - 9000 1310 1190 1065 1015 950 895  1175 1080 980 935 880 830 

9000 -10000 1335 1210 1080 1025 955 895  1195 1100 995 950 890 840 

15000 1425 1290 1150 1090 1010 940  1255 1145 1030 980 915 855 

20000 1475 1335 1180 1115 1030 960  1300 1185 1060 1005 935 875 
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Tabell 22: SR i 250 km/h,  = 3 s, 4 s, 5 s och 6 s. Minsta tunnelarea baserat på att maximal 

tryckvariation p/4s  1500 Pa, för olika längdsegment. 

 
Minsta tunnelarea [m2] 

Max p/4s  1500 Pa 

 =  s  =  s  =  s  = 6 s 

Ltu [m] Tätt Öppet Tätt Öppet Tätt Öppet Tätt Öppet 

0 - 500 55.5 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

500 - 1000 69.5 64.0 57.5 53.5 53.0 53.0 53.0 53.0 

1000 - 1500 78.5 72.0 67.5 60.0 57.5 53.0 53.0 53.0 

1500 - 2000 79.5 73.0 68.5 63.5 59.5 56.0 53.0 53.0 

2000 - 2500 74.0 71.5 66.0 63.0 58.0 55.5 53.0 53.0 

2500 - 3000 70.5 67.0 62.5 59.5 55.5 53.0 53.0 53.0 

3000 - 3500 68.0 64.0 60.0 56.5 53.5 53.0 53.0 53.0 

3500 - 4000 66.0 62.0 58.0 54.5 53.0 53.0 53.0 53.0 

4000 - 4500 64.5 60.5 56.5 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

4500 - 5000 63.0 60.0 55.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

5000 - 6000 63.0 60.0 55.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

6000 - 7000 63.0 60.0 55.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

7000 - 8000 63.0 60.5 55.5 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

8000 - 9000 63.0 60.5 56.0 53.5 53.0 53.0 53.0 53.0 

9000 -10000 63.0 60.5 56.5 54.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

15000 63.5 61.5 58.0 55.0 54.5 53.0 53.0 53.0 

20000 64.0 62.5 59.0 56.0 55.5 53.0 53.0 53.0 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Figur 17: SR i 250 km/h. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika tunnelareor 

uppdelat i längdsegment. a)  = 3 s; b)  = 4 s; c)  = 5 s; d)  = 6 s. 
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Tabell 23: SR i 250 km/h 400 m långt tåg genom två 53 m2 tunnlar. Maximal tryckvariation p/4s 

(tätt mellan vagnar) för olika , kompletterat med p/1s, p/3s och p/10s. 

 53 m2 1675 m [Pa]  53 m2 10000 m [Pa] 

 [s] p/4s p/1s p/3s p/10s  p/4s p/1s p/3s p/10s 

0.25 4273 2272 4051 4624  3225 1870 2784 3888 

0.50 4150 2063 3824 4482  3058 1584 2618 3883 

1.00 3738 1626 3223 4145  2744 1136 2293 3867 

2.00 2976 1056 2483 3319  2195 718 1753 3728 

3.00 2422 758 1946 2630  1836 558 1440 3475 

4.00 1997 594 1569 2187  1635 495 1286 3193 

5.00 1684 508 1305 1931  1471 442 1156 2925 

6.00 1452 447 1124 1722  1334 399 1047 2685 

7.00 1275 403 1002 1553  1220 362 956 2474 

8.00 1138 368 905 1443  1122 332 878 2289 

9.00 1028 341 828 1347  1039 306 811 2135 

10.00 939 319 765 1263  966 284 753 2005 

11.00 866 300 712 1189  902 265 702 1888 

12.00 804 284 667 1124  846 248 658 1782 

13.00 752 271 628 1066  796 233 619 1686 

14.00 708 260 595 1014  751 221 583 1599 

15.00 669 250 565 967  711 209 552 1520 

16.00 635 241 539 924  675 199 524 1449 

17.00 605 233 516 886  642 190 498 1384 

18.00 579 226 496 851  612 182 475 1325 

19.00 556 220 477 819  585 174 453 1270 

20.00 535 215 460 790  560 167 434 1219 

21.00 515 209 445 763  537 161 416 1172 

22.00 498 205 431 738  515 156 400 1128 

23.00 483 201 418 715  496 150 385 1087 

24.00 468 197 407 693  477 146 370 1048 

25.00 455 193 396 673  460 141 357 1012 
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a)  

b)  

Figur 18: SR 400 m i 250 km/h. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika , 

kompletterat med p/1s, p/3s och p/10s. a) 53 m2 1675 m; b) 53 m2 10000 m. 

 

4.2.3. Största positiva och negativa trycken i tunnel 

Största positiva och negativa trycken i tunnel med STH 320 km/h fås från HH enlig kap. 

4.1.4. Här ges motsvarande resultat för STH 250 km/h, vilket bestäms av SR under 

förutsättning av 250 km/h och 15 C. Resultaten är genom förutsättningarna för tågen från 

TSD samma för HH som kör i 250 km/h. I enkelspårstunnel ökar lasten med tågets 

hastighet och sjunkande temperatur (jmf. kap. 3.1), beroende på hur lasten används kan 

det därmed vara aktuellt att ta hänsyn till överhastighet och lägre temperatur. 

Figur 19 visar hur största positiva och negativa tryck varierar med tunnellängd för olika 

tåglängder i 60 m2 och 53 m2 tunnlar. Största positiva och negativa trycken i tunneln och 

tunnellängden de inträffar ges för 60 m2 och olika tåglängder i Tabell 24. Mest negativa 

trycket i tunneln för varje tåglängd representeras väl av Ltu,kr3 (se bilaga 2) om ej exakt. 

För andra tunnelareor är det storleken på variationerna som i huvudsak ändras, så att 

slutsatserna utifrån resultaten med 60 m2 tunnel gäller även för andra tunnelareor. För 

mindre tunnelareor innebär det ökade tryckvariationer. Största positiva och negativa tryck 

för olika tunnelareor inom tunnellängdsegment, beaktande de fem tåglängderna, ges i 

Tabell 25 och Figur 20. Viss skillnad i relativa storleken mellan olika tunnellängder ses för 

minskande tunnelarea, speciellt för de längsta tunnlarna. 
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a)  

b)  

Figur 19: SR i 250 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel för olika tunnellängder för tåg 

med fyra olika längder. a) genom 60 m2 tunnlar; b) genom 53 m2 tunnlar. 

 
Tabell 24: SR i 250 km/h i 60 m2 tunnlar. Största positiva och negativa tryck i tunnel, samt 

tunnellängd som den inträffar.  

 SR i 250 km/h genom 60 m2 tunnlar 

Ltr [m] Max ptu [Pa] Ltu [m] Min ptu [Pa] Ltu [m] 

100 2405 425 -3355 775 

200 2575 740 -3530 1475 

250 2775 925 -3600 1805 

300 2965 1100 -3660 2200 

400 3340 1475 -3760 2900 
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Tabell 25: SR i 250 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel, olika tunnelareor uppdelat i 

längdsegment. 

Max ptu [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 2790 2565 2405 2345 2250 2160 

500 - 1000 3470 3180 2865 2725 2545 2380 

1000 - 1500 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

1500 - 2000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

2000 - 2500 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

2500 - 3000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

3000 - 3500 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

3500 - 4000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

4000 - 4500 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

4500 - 5000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

5000 - 6000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

6000 - 7000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

7000 - 8000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

8000 - 9000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

9000 -10000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

15000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

20000 4045 3710 3340 3175 2960 2770 

Min ptu [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 -3850 -3585 -3285 -3150 -2965 -2805 

500 - 1000 -3890 -3645 -3355 -3225 -3050 -2890 

1000 - 1500 -4065 -3820 -3530 -3400 -3225 -3060 

1500 - 2000 -4130 -3890 -3600 -3475 -3295 -3130 

2000 - 2500 -4180 -3945 -3660 -3535 -3360 -3195 

2500 - 3000 -4255 -4030 -3760 -3635 -3460 -3305 

3000 - 3500 -4235 -4015 -3745 -3625 -3450 -3295 

3500 - 4000 -4150 -3935 -3680 -3560 -3395 -3245 

4000 - 4500 -4065 -3865 -3615 -3505 -3345 -3200 

4500 - 5000 -3990 -3795 -3560 -3455 -3300 -3160 

5000 - 6000 -3915 -3730 -3505 -3400 -3255 -3120 

6000 - 7000 -3785 -3615 -3400 -3305 -3165 -3040 

7000 - 8000 -3850 -3520 -3310 -3220 -3090 -2970 

8000 - 9000 -3905 -3570 -3230 -3145 -3020 -2905 

9000 -10000 -3960 -3615 -3235 -3070 -2950 -2840 

15000 -4160 -3785 -3375 -3195 -2965 -2765 

20000 -4300 -3900 -3475 -3285 -3045 -2830 
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Figur 20: SR i 250 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel, olika tunnelareor uppdelat i 

längdsegment. 

 

4.2.4. Största positiva och negativa trycklast på tåget 

Största positiva och negativa trycklast på tåget ges under förutsättning av 250 km/h och 15 

C. I enkelspårstunnel ökar lasten med tågets hastighet och sjunkande temperatur (jmf. 

kap. 3.1), beroende på hur lasten används kan det därmed vara aktuellt att ta hänsyn till 

överhastighet och lägre temperatur. Oftast fås dimensionerande maximala laster för tåg 

vid möte i dubbelspårstunnlar. 

Trycklasten utvärderas som största lasten för någon vagn med   = 5 s och   = 20 s, 

beaktande både stängt mellan vagnarna och öppet mellan alla vagnar i en enhet. 

Anledningen är att om tåget konstrueras så att varje vagn har minst   = 5 s; kommer det i 

realiteten betyda att vissa vagnar har en högre trycktröghet. Fallet med öppet mellan 

vagnarna (eller i alla fall så pass att en tryckskillnad ej kan existera) är inte ovanligt för 

moderna höghastighetståg, och ger oftast en något högre last.  

Sättet att utvärdera lasten gör att resultaten även är representativa för   = 6 s. 

Figur 21 visar hur största positiva och negativa trycklasten varierar med tunnellängd för 

olika tåglängder med 60 m2 tunnelarea. Största negativa trycklasten för varje tåglängd 

representeras till skillnad från det mer trycktröga HH inte av Ltu,kr3, vilket ses i Tabell 26. 

Lasten vid Ltu,kr3 är ungefär 5 % mindre än den mest negativa trycklasten. Den 

representerar fortfarande ett minimum i kurvan, men ett lokalt minimum. Figur 50 och 

Figur 51 i bilaga 4 visar situationen för 200 m långt tåg bestående av en 8-vagnarsenhet. I 

Figur 51 för 1445 m tunnel (Ltu,kr3) inträffar det lägsta externa trycket på sista vagnen strax 

innan 10 s (fronten inträder i tunneln tid 0 s). Eftersom trycktrögheten är lägre än för HH, 

hinner interna trycket sjunka mer än friktionsändringen.  Största negativa lasten som 

inträffar för 550 m tunnel, Figur 50, motsvarar att aktervåg och reflekterade frontvåg 

passerar sista vagnen strax efter varandra (nästan samtidigt). Externa tryckändringen sker 

under så kort tid att interna trycket fortfarande är nära noll (relativt omgivningstrycket 

och trycket innan tunnelinträdet). Största negativa lasten motsvaras då av tryckändringen 

från aktervåg och reflekterad frontvåg. Situationen den motsvarar ger den största negativa 

lasten för alla tåglängderna. För längre tåg motsvarar det längre tunnel och längre 

propagering för reflekterade frontvågen, varför nivån blir något mindre ju längre tåget är. 
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För 100 m långa tåget sker det motsatta och den mest negativa lasten för alla längder 

erhålls, i en 300 m lång tunnel. 

Den mest positiva lasten för 200 m tåglängd inträffar för 1000 m tunnellängd (för 

tunnellängder  10000 m), Figur 52 i bilaga 4. Det sker vid tunnelutträdet för vagn 5 med 

tätt emellan vagnarna och  = 5 s. Det sker genom kombination av inträdes- och 

utträdesvågorna. För långa tunnlar sker mest positiva lasten vid tunnelutträdet, som för 

HH. Storleken ökar med tåglängd och tunnellängd. Beroende på tunnellängd som beaktas 

och tunnelarean kan det även ge största positiva lasten generellt. Det blir tydligare ju 

mindre tunnelarean är, vilket ses i Figur 22 och Tabell 27 som visar största positiva och 

negativa trycklasten för olika tunnelareor inom tunnellängdsegment, beaktande de fem 

tåglängderna. 

Tabell 26: SR i 250 km/h ( = 5 s) i 60 m2 tunnlar. Största negativa trycklast på tåget och 

tunnellängd som den inträffar, jämfört med Ltu,kr3.  

 Alla tunnlar Ltu,kr3 

Ltr [m] Min pl [Pa] Ltu [m] Ltu,kr3  [m] Min pl [Pa] 

100 -3070 300 720 -2920 

200 -3030 550 1445 -2940 

250 -2965 650 1805 -2815 

300 -2940 775 2165 -2800 

400 -2880 1025 2890 -2765 

 

 

Figur 21: SR i 250 km/h ( = 5 s) genom 60 m2 tunnlar. Största positiva och negativa trycklast på 

tåget för olika tunnellängder för tåg med fem olika längder. 
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Figur 22: SR i 250 km/h. Största positiva och negativa trycklast på tåget, olika tunnelareor 

uppdelat i längdsegment. 
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Tabell 27: SR i 250 km/h. Största positiva och negativa trycklast på tåget, olika tunnelareor 

uppdelat i längdsegment. 

Max pl (= pe-pi) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 2365 2255 2115 2050 1960 1875 

500 - 1000 2405 2325 2220 2170 2095 2020 

1000 - 1500 2465 2385 2280 2225 2150 2075 

1500 - 2000 2375 2305 2210 2165 2095 2030 

2000 - 2500 2260 2190 2100 2055 1990 1930 

2500 - 3000 2220 2150 2055 2010 1945 1890 

3000 - 3500 2200 2125 2030 1985 1925 1865 

3500 - 4000 2175 2075 1975 1935 1870 1815 

4000 - 4500 2295 2105 1950 1905 1840 1785 

4500 - 5000 2395 2200 1980 1885 1795 1735 

5000 - 6000 2565 2345 2110 2005 1870 1750 

6000 - 7000 2690 2460 2205 2095 1950 1825 

7000 - 8000 2795 2550 2285 2170 2020 1885 

8000 - 9000 2885 2630 2350 2230 2075 1935 

9000 -10000 2960 2695 2410 2285 2120 1980 

15000 3225 2925 2605 2465 2285 2125 

20000 3390 3070 2725 2575 2385 2215 

Min pl (= pe-pi) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 -3595 -3350 -3070 -2945 -2775 -2625 

500 - 1000 -3530 -3295 -3030 -2910 -2750 -2600 

1000 - 1500 -3400 -3185 -2940 -2830 -2680 -2540 

1500 - 2000 -3380 -3170 -2925 -2815 -2665 -2530 

2000 - 2500 -3230 -3035 -2805 -2700 -2565 -2440 

2500 - 3000 -3150 -2975 -2765 -2675 -2540 -2420 

3000 - 3500 -3115 -2945 -2740 -2650 -2520 -2400 

3500 - 4000 -2980 -2825 -2630 -2545 -2425 -2310 

4000 - 4500 -2860 -2710 -2530 -2450 -2335 -2230 

4500 - 5000 -2750 -2610 -2440 -2365 -2255 -2155 

5000 - 6000 -2645 -2515 -2355 -2285 -2180 -2085 

6000 - 7000 -2465 -2345 -2205 -2140 -2050 -1965 

7000 - 8000 -2325 -2220 -2085 -2025 -1940 -1860 

8000 - 9000 -2225 -2125 -2000 -1945 -1865 -1790 

9000 -10000 -2135 -2040 -1925 -1870 -1795 -1725 

15000 -1865 -1740 -1595 -1545 -1490 -1440 

20000 -1865 -1740 -1595 -1535 -1445 -1370 
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4.3. Regionaltåg (200 km/h) 

4.3.1. Variation p/4s med trycktröghet och tunnellängd  

Figur 23 visar största interna tryckförändringen över 4 sekunder, p/4s, i 60 m2 och 53 m2 

tunnlar för fyra olika tåglängder. Resultatet är med tätt mellan vagnarna där alla vagnar på 

tåget beaktas. För tåg utan trycktröghet är det mer komplicerat hur öppet mellan vagnarna 

påverkar resultatet, eftersom tryckutjämningen med utsidan och med närliggande vagnar 

har en liknande karakteristisk tid. Här redovisas endast resultaten med tätt mellan 

vagnarna. 

Figur 23 visar att i 60 m2 tunnlar överskrids ambitionsnivån 1.5 kPa/4s för i princip alla 

fall. Högsta värdet för respektive tåglängd ges i Tabell 28, där det högsta variationen är 

2575 Pa/4s för 400 m långt tåg i 1800 m lång tunnel (mer detaljer i bilaga 5, Figur 53). För 

otäta tåg är högsta p/4s väldigt väl representerat av Ltu,kr2 (se bilaga 2) för alla tåglängder. 

Eftersom utvärderingstiden för komfortkriteriet 4 s motsvarar 222 m i 200 km/h, och utan 

trycktröghet det interna trycket med väldigt kort fördröjning följer det externa, blir det 

relativt liten skillnad i högsta p/4s mellan tåglängder 200 m och längre. Det är även 

tydligt för långa tunnlar ( 6000 m) där situationen som ger högst variation är 

tunnelutträdet. I 53 m2 tunnel är högsta variationen 3025 Pa/4s, för 400 m långt tåg i 1675 

m lång tunnel. 

Högsta variationen beaktande alla tåglängder inom längdsegment för olika tunnelareor ges 

i Tabell 29 och Figur 24. Det visar att ambitionsnivån 1.5 kPa/4s överskrids i alla 

studerade tunnlar förutom längder mellan 4500 m till 9000 m med 68 m2.  

Tabell 30 visar för situationen med högst tryckvariation i 60 m2 respektive 53 m2 tunnlar 

hur p/4s varierar med olika nivåer av trycktröghet. Resultat ges även för maximal intern 

tryckvariation över 1 s, 3 s och 10 s vilka ibland används i Europa för trycktröga tåg. 

Resultaten illustreras även i Figur 25. Även om tunnellängden med högst p/4s kan 

ändras av trycktrögheten, kan man dra slutsatsen att approximativt klaras ambitionsnivån 

1.5 kPa/4s i 60 m2 tunnlar med  = 3 s och i 53 m2 tunnlar med  = 3.5 s.  

Tabell 28: R i 200 km/h i 60 m2 tunnlar. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) och 

tunnellängd som den inträffar, jämfört med variationen med Ltu,kr2.  

 Alla tunnlar Ltu,kr2 

Ltr [m] p/4s [Pa] Ltu [m] Ltu,kr2  [m] p/4s [Pa] 

100 2340 850 875 2340 

200 2435 1175 1180 2435 

300 2505 1500 1485 2505 

400 2575 1800 1795 2575 
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a)  

b)  

Figur 23: R i 200 km/h Maximal tryckvariation p/4s för olika tunnellängder ( 10000 m) för tåg 

med fyra olika längder (tätt mellan vagnar). a) genom 60 m2 tunnlar; b) genom 53 m2 tunnlar. 
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Tabell 29: R i 200 km/h. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika tunnelareor 

uppdelat i längdsegment. 

Max p/4s (tätt mellan vagnar) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 2630 2445 2235 2140 2020 1945 

500 - 1000 2855 2650 2410 2310 2165 2040 

1000 - 1500 2950 2740 2505 2405 2265 2135 

1500 - 2000 3025 2815 2575 2470 2330 2200 

2000 - 2500 3005 2795 2555 2445 2300 2170 

2500 - 3000 2285 2115 1990 1935 1855 1780 

3000 - 3500 2220 2060 1875 1835 1770 1705 

3500 - 4000 2155 2005 1830 1755 1685 1630 

4000 - 4500 2090 1955 1790 1715 1615 1545 

4500 - 5000 2065 1905 1750 1680 1585 1495 

5000 - 6000 2120 1935 1735 1650 1555 1470 

6000 - 7000 2165 1975 1770 1680 1560 1465 

7000 - 8000 2210 2010 1800 1705 1585 1480 

8000 - 9000 2245 2040 1825 1730 1605 1495 

9000 -10000 2275 2070 1845 1750 1620 1510 

15000 2390 2170 1925 1825 1685 1570 

20000 2470 2235 1980 1870 1730 1610 

  

 

Figur 24: R i 200 km/h. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika tunnelareor 

uppdelat i längdsegment. 
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Tabell 30: R i 200 km/h, 400 m långt tåg genom två tunnlar, 1800 m lång 60 m2 och 1675 m lång 53 

m2. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika , kompletterat med p/1s, p/3s 

och p/10s. 

 60 m2 1800 m [Pa]  53 m2 1675 m [Pa] 

 [s] p/4s p/1s p/3s p/10s  p/4s p/1s p/3s p/10s 

0.25 2578 1837 2546 2578  3024 2606 3024 3024 

0.50 2517 1521 2450 2517  2912 2197 2902 2912 

1.00 2332 1166 2146 2332  2666 1542 2637 2666 

1.50 2081 910 1824 2082  2343 1158 2295 2343 

2.00 1835 737 1605 1838  2041 919 1986 2041 

2.50 1621 615 1416 1624  1787 760 1730 1787 

3.00 1441 527 1257 1450  1579 647 1523 1634 

3.50 1291 461 1125 1372  1408 565 1356 1546 

4.00 1166 410 1016 1298  1269 503 1219 1462 

4.50 1062 373 924 1228  1153 454 1107 1381 

5.00 974 345 847 1162  1056 416 1013 1305 

5.50 899 322 781 1101  974 384 934 1236 

6.00 835 302 725 1043  904 358 867 1178 

6.50 780 286 677 994  844 338 810 1122 

7.00 732 271 637 947  792 320 760 1069 

7.50 689 258 601 903  747 305 717 1019 

8.00 652 247 569 861  706 291 678 971 

8.50 619 237 541 822  671 279 645 926 

9.00 590 228 516 785  639 268 615 884 

9.50 563 221 493 751  611 259 588 844 

10.00 539 213 473 719  585 251 563 806 

10.50 518 207 454 689  562 244 542 772 

11.00 498 201 437 661  541 238 522 739 

11.50 480 195 421 635  522 232 504 708 

12.00 464 190 407 609  505 227 487 679 

12.50 449 186 394 585  489 222 472 651 

13.00 435 181 382 565  474 217 458 625 

13.50 423 177 370 551  461 213 445 601 

14.00 411 174 360 538  448 210 433 577 

14.50 400 170 350 526  437 206 422 557 

15.00 390 167 341 514  426 203 412 550 
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a)  

b)  

Figur 25: 400 m långt R i 200 km/h. Maximal tryckvariation p/4s (tätt mellan vagnar) för olika , 

kompletterat med p/1s, p/3s och p/10s. a) 60 m2 1800 m; b) 53 m2 1675 m. 

 

4.3.2. Största positiva och negativa trycken i tunnel 

Största positiva och negativa trycken i tunnel fås från HH eller SR. Här ges som 

information motsvarande för R under förutsättning av 200 km/h och 15 C.  

Figur 26 visar hur största positiva och negativa tryck varierar med tunnellängd för olika 

tåglängder i 60 m2 och 53 m2 tunnlar. Det är främst nivån på variationerna som ändras 

med tunnelarean. 

Största positiva och negativa tryck för olika tunnelareor inom tunnellängdsegment, 

beaktande de fyra tåglängderna, ges i Tabell 31 och Figur 27. Viss skillnad i relativa 

storleken mellan olika tunnellängder ses för minskande tunnelarea, speciellt i de längsta 

tunnlarna för det mest negativa trycket. 
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a)  

b)  

Figur 26: R i 200 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel för olika tunnellängder för tåg 

med fyra olika längder. a) genom 60 m2 tunnlar; b) genom 53 m2 tunnlar. 
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Tabell 31: R i 200 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel, olika tunnelareor uppdelat i 

längdsegment. 

Max ptu [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 2230 2035 1820 1725 1600 1535 

500 - 1000 2640 2405 2150 2040 1890 1760 

1000 - 1500 3015 2750 2460 2335 2165 2015 

1500 - 2000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

2000 - 2500 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

2500 - 3000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

3000 - 3500 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

3500 - 4000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

4000 - 4500 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

4500 - 5000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

5000 - 6000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

6000 - 7000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

7000 - 8000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

8000 - 9000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

9000 -10000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

15000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

20000 3155 2880 2575 2445 2270 2110 

Min ptu [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 -2775 -2570 -2340 -2240 -2100 -1975 

500 - 1000 -2755 -2555 -2340 -2250 -2120 -2005 

1000 - 1500 -2755 -2575 -2365 -2270 -2140 -2025 

1500 - 2000 -2810 -2635 -2435 -2345 -2215 -2100 

2000 - 2500 -2845 -2675 -2470 -2380 -2250 -2135 

2500 - 3000 -2850 -2690 -2495 -2410 -2285 -2175 

3000 - 3500 -2895 -2735 -2540 -2450 -2325 -2215 

3500 - 4000 -2870 -2720 -2535 -2455 -2335 -2225 

4000 - 4500 -2910 -2760 -2580 -2495 -2380 -2270 

4500 - 5000 -2890 -2745 -2565 -2485 -2370 -2260 

5000 - 6000 -2835 -2700 -2530 -2450 -2340 -2235 

6000 - 7000 -2735 -2610 -2450 -2380 -2275 -2180 

7000 - 8000 -2750 -2530 -2380 -2315 -2220 -2130 

8000 - 9000 -2805 -2550 -2320 -2255 -2165 -2080 

9000 -10000 -2855 -2595 -2310 -2200 -2115 -2035 

15000 -3045 -2755 -2445 -2310 -2135 -1980 

20000 -3170 -2860 -2535 -2390 -2205 -2045 
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Figur 27: R i 200 km/h. Största positiva och negativa tryck i tunnel, olika tunnelareor uppdelat i 

längdsegment. 

 

4.3.3. Största positiva och negativa trycklast på tåget 

Största positiva och negativa trycklast på tåget ges under förutsättning av 200 km/h och 15 

C. I enkelspårstunnel ökar lasten med tågets hastighet och sjunkande temperatur (jmf. 

kap. 3.1), beroende på hur lasten används kan det därmed vara aktuellt att ta hänsyn 

överhastighet och lägre temperatur. Oftast fås dimensionerande maximala laster för tåg 

vid möte i dubbelspårstunnlar. 

Trycklasten utvärderas som största lasten för någon vagn med   = 0.25 s och   = 0.5 s, 

beaktande både stängt mellan vagnarna och öppet mellan alla vagnar i en enhet. För tåg 

utan trycktröghet kan   = 0.5 s ses som en övre gräns för vad som är möjligt.  

Figur 28  visar hur största positiva och negativa trycklasten varierar med tunnellängd för 

olika tåglängder med 60 m2 tunnelarea. För andra tunnelareor är det storleken på lasten 

som i huvudsak ändras, så att slutsatserna utifrån resultaten med 60 m2 tunnel gäller även 

för andra tunnelareor. För mindre tunnelareor innebär det ökade trycklaster. 

Största positiva och negativa trycklasten för olika tunnelareor inom tunnellängdsegment, 

beaktande de fyra tåglängderna, ges i Tabell 32 och Figur 29.  
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Figur 28: R i 200 km/h genom 60 m2 tunnlar. Största positiva och negativa trycklast på tåget för 

olika tunnellängder för tåg med fyra olika längder. 

 

 

Figur 29: R i 200 km/h. Största positiva och negativa trycklast på tåget, olika tunnelareor uppdelat 

i längdsegment. 
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Tabell 32: R i 200 km/h. Största positiva och negativa trycklast på tåget, olika tunnelareor uppdelat 

i längdsegment. 

Max pl (= pe-pi) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 1695 1620 1530 1490 1430 1375 

500 - 1000 1705 1615 1500 1445 1370 1305 

1000 - 1500 1635 1550 1440 1390 1325 1260 

1500 - 2000 1460 1390 1310 1270 1220 1170 

2000 - 2500 1510 1405 1280 1235 1185 1140 

2500 - 3000 1540 1425 1295 1240 1165 1095 

3000 - 3500 1555 1435 1300 1245 1165 1100 

3500 - 4000 1585 1455 1315 1255 1175 1100 

4000 - 4500 1620 1490 1345 1285 1200 1125 

4500 - 5000 1650 1515 1370 1305 1225 1150 

5000 - 6000 1690 1550 1395 1330 1245 1165 

6000 - 7000 1720 1575 1420 1350 1260 1180 

7000 - 8000 1750 1600 1440 1370 1275 1195 

8000 - 9000 1770 1620 1455 1385 1290 1205 

9000 -10000 1790 1640 1470 1395 1300 1215 

15000 1865 1700 1525 1445 1340 1250 

20000 1915 1745 1555 1475 1370 1275 

Min pl (= pe-pi) [Pa] 
 Tunnelarea [m2] 

Ltu [m] 53 56 60 62 65 68 

0 - 500 -2220 -2060 -1875 -1795 -1685 -1590 

500 - 1000 -2070 -1925 -1755 -1685 -1580 -1490 

1000 - 1500 -1970 -1845 -1695 -1625 -1535 -1455 

1500 - 2000 -1875 -1755 -1615 -1555 -1470 -1395 

2000 - 2500 -1325 -1235 -1130 -1085 -1020 -960 

2500 - 3000 -1275 -1195 -1095 -1055 -990 -935 

3000 - 3500 -1245 -1160 -1065 -1025 -970 -915 

3500 - 4000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

4000 - 4500 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

4500 - 5000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

5000 - 6000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

6000 - 7000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

7000 - 8000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

8000 - 9000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

9000 -10000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

15000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 

20000 -1245 -1160 -1065 -1020 -965 -915 
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4.4. Fri tvärsnittsarean för STH 320 km/h och 250 km/h 

Vid val av tunnelarea finns olika möjliga hänsyn att ta. Minsta fria tvärsnittsarean baserad 

på ambitionsnivån för tryckkomfort, maximal intern tryckvariation  1500 Pa över 4 s, är 

sammanställd i Tabell 33 för SR med  = 4 s, 5 s och 6 s, samt HH med  = 9 s. För att 

täcka in alla möjliga tåg är utgångspunkten tätt mellan vagnarna. Begränsningen för 

minsta tunnlarea är 53 m2. 

För SR-tåg i 250 km/h behövs  = 4 s för att (med tillåtelse för en liten överträdelse, kap. 

4.2.1) klara komfortkriteriet med värsta kombinationen av tåg- och tunnellängd. Med  = 4 

s krävs dock klart större tunnelarea för tunnlar med längder 1000-4000 m än för HH, 

vilket är vanliga tunnellängder. Med  = 5 s blir minsta tunnelarean klart lägre och mer lik 

den för HH. I princip räcker  = 5 s för SR när tunnelarean bestäms av HH. För SR med  = 

6 s uppfylls komfortkriteriet i all tunnlar med 53 m2 tunnel. 

 

Tabell 33: Minsta tunnelarea baserat på att maximal tryckvariation p/4s  1500 Pa (tätt mellan 

vagnar), för olika längdsegment; SR 250 km/h med  = 4 s, 5 s och 6 s, samt HH i 320 km/h med  

= 9 s. 

 Minsta tunnelarea [m2] 

Max p/4s  1500 Pa 

Ltu [m] 
SR 

 =  s 

SR 

 = 5 s 

SR 

 = 6 s 

HH 

 =  s 

0 - 500 53.0 53.0 53.0 53.0 

500 - 1000 57.5 53.0 53.0 59.5 

1000 - 1500 67.5 57.5 53.0 60.0 

1500 - 2000 68.5 59.5 53.0 59.5 

2000 - 2500 66.0 58.0 53.0 57.5 

2500 - 3000 62.5 55.5 53.0 53.0 

3000 - 3500 60.0 53.5 53.0 53.0 

3500 - 4000 58.0 53.0 53.0 53.0 

4000 - 4500 56.5 53.0 53.0 53.0 

4500 - 5000 55.0 53.0 53.0 53.0 

5000 - 6000 55.0 53.0 53.0 54.5 

6000 - 7000 55.0 53.0 53.0 56.0 

7000 - 8000 55.5 53.0 53.0 57.0 

8000 - 9000 56.0 53.0 53.0 58.0 

9000 -10000 56.5 53.0 53.0 58.5 

(10000-) 15000 58.0 54.5 53.0 61.0 

(15000-) 20000 59.0 55.5 53.0 63.0 
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4.4.1. STH 320 km/h 

Tunnlar för STH 320 km/h behöver beakta SR i 250 km/h och HH i 320 km/h. För att 

tunnelarean skall styras av HH snarare än SR förutsätts SR ha minst  = 5 s. 

I Tabell 34 visas minsta fria tvärsnittsarean med hänsyn till både SR ( = 5 s) och HH ( = 

9 s) inom varje längdssegment, samt en föreslagen tvärsnittsarea Atu-320, illustrerad i Figur 

30. Dessutom ges maximal tryckvariation p/4s för SR ( = 5 s) och HH med föreslagen 

tvärsnittsarea. p/4s för SR med  = 6 s finns i Tabell 21. 

Föreslagen tunnelarea har främst vägt in möjligheten att ha en enhetlig area för tunnlar 

upp till 10000 m. För längre tunnlar än 10000 m blir det under förutsättningarna här 

nödvändigt att öka tunnelarean. Förslag ges baserat på de två tunnellängder som 

utvärderats varför det får ses med den bakgrunden. För väldigt långa tunnlar är det värt att 

studera specifika fall närmare eftersom de kommer att vara få tunnlar med den längden, 

och det finns möjligheter med specifika åtgärder som att öka tunnelarean över 60 m2 lokalt 

sista 500 till 1000 m kring utgångsänden. Alternativt används 60 m2 och accepterar något 

högre p/4s. 

Den föreslagna tunneldimensionen som funktion av längd är en av flera möjligheter. 

Andra tunneldimensioner är möjliga utifrån presenterade resultat med annorlunda 

utgångspunkt. 

För föreslagen tunneldimension visar Tabell 35 största positiva och negativa tryck i tunnel. 

Generellt är dessa inom  6 kPa. 

Tabell 36 visar största trycklasten på HH och SR. För tågen är det dock troligt att största 

lasten inträffar i dubbelspårstunnlar. Tabell 37 visar motsvarande max p-t-p (för HH i 320 

km/h), vilken som mest blir 6740 Pa. 

En ytterligare anledning att inte föreslå mindre tunnelarea för tunnlar mellan ca. 3000 m 

till 6000 m – även om tryckkomforten skulle tillåta det – är ett fenomen som inte har 

studerats här men som är högst relevant för höghastighetsjärnväg; närmare bestämt 

mikrotryckvågor (ibland benämnt ”tunnelknall”). Det är ett problem som är starkt 

hastighetsberoende (tåghastigheten i kubik), främst kopplat till tunnlar med betonglining 

och ballastfria spår, och blir värre med ökad tunnellängd och minskad tunnelarea. Det 

kommer därmed behöva hanteras i tunnlar för STH 320 km/h som planeras vara 

betonglinade och ballastfria. Det är därmed bättre att inte minska tunnelarean för längre 

tunnlar, utan att behålla 60 m2. Specifika studier kommer behövas, men baserat på gjorda 

undersökningar i dubbelspårstunnlar kan man vänta sig att åtgärder behövs för de flesta 

tunnellängder.   
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Tabell 34: Minsta tunnelarea baserat på att maximal tryckvariation p/4s  1500 Pa (tätt mellan 

vagnar), för olika längdsegment; SR (250 km/h,  = 5 s) och HH (320 km/h,  = 9 s) beaktande 

båda, förslagen tvärsnittsarea (Atu-320) samt med denna maximala tryckvariation p/4s inom olika 

längdsegment. 

 Minsta area [m2] 

Max p/4s  1500 Pa 
  Max p/4s 

Ltu [m] SR & HH  
Atu-320 

[m2] 
SR 

 = 5 s 

HH 

 =  s 
R200 

0 - 500 53.0  60 1030 1080 2235 

500 - 1000 59.5  60 1225 1470 2410 

1000 - 1500 60.0  60 1425 1490 2505 

1500 - 2000 59.5  60 1470 1480 2575 

2000 - 2500 58.0  60 1430 1435 2555 

2500 - 3000 55.5  60 1360 1310 1990 

3000 - 3500 53.5  60 1305 1260 1875 

3500 - 4000 53.0  60 1255 1215 1830 

4000 - 4500 53.0  60 1215 1195 1790 

4500 - 5000 53.0  60 1180 1230 1750 

5000 - 6000 54.5  60 1160 1285 1735 

6000 - 7000 56.0  60 1155 1330 1770 

7000 - 8000 57.0  60 1175 1365 1800 

8000 - 9000 58.0  60 1190 1400 1825 

9000 -10000 58.5  60 1195 1430 1845 

(10000-) 
15000 

61.0  62 1200 1455 1825 

(15000-) 
20000 

63.0  65 1135 1405 1730 
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Figur 30: Minsta tunnelarea baserat på att maximal tryckvariation p/4s  1500 Pa, för olika 

längdsegment för SR (250 km/h,  = 5 s) respektive HH (320 km/h,  = 9 s), samt förslagen 

tvärsnittsarea, Atu-STH320. 

 

Tabell 35: Föreslagen tunneldimension och största positiva och negativa tryck i tunneln med den 

för HH i 320 km/h och SR i 250 km/h inom olika längdsegment. 

  HH i 320 km/h SR i 250 km/h 

Ltu [m] 
Atu-320 

[m2] 
Max ptu 

[Pa] 
Min ptu 

[Pa] 
Max ptu 

[Pa] 
Min ptu 

[Pa] 

0 - 500 60 4855 -5405 2405 -3285 

500 - 1000 60 5040 -5610 2865 -3355 

1000 - 1500 60 5360 -5810 3340 -3530 

1500 - 2000 60 5360 -5970 3340 -3600 

2000 - 2500 60 5360 -5935 3340 -3660 

2500 - 3000 60 5360 -5780 3340 -3760 

3000 - 3500 60 5360 -5650 3340 -3745 

3500 - 4000 60 5360 -5525 3340 -3680 

4000 - 4500 60 5360 -5410 3340 -3615 

4500 - 5000 60 5360 -5300 3340 -3560 

5000 - 6000 60 5360 -5200 3340 -3505 

6000 - 7000 60 5360 -5025 3340 -3400 

7000 - 8000 60 5360 -5075 3340 -3310 

8000 - 9000 60 5360 -5165 3340 -3230 

9000 -10000 60 5360 -5245 3340 -3235 

(10000-) 15000 62 5105 -5240 3175 -3195 

(15000-) 20000 65 4770 -5020 2960 -3045 
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Tabell 36: Föreslagen tunneldimension och största positiva och negativa trycklast med den för HH 

320 km/h ( = 9 s), SR 250 km/h ( = 5 s) och R200 (utan trycktröghet) inom olika längdsegment. 

  HH SR R200 

Ltu [m] 
Atu-320 

[m2] 
Max pl 

[Pa] 
Min pl 
[Pa] 

Max pl 
[Pa] 

Min pl 
[Pa] 

Max pl 
[Pa] 

Min pl 
[Pa] 

0 - 500 60 2195 -5070 2115 -3070 1530 -1875 

500 - 1000 60 2255 -5085 2220 -3030 1500 -1755 

1000 - 1500 60 2630 -5075 2280 -2940 1440 -1695 

1500 - 2000 60 2630 -5135 2210 -2925 1310 -1615 

2000 - 2500 60 2650 -5075 2100 -2805 1280 -1130 

2500 - 3000 60 2820 -4860 2055 -2765 1295 -1095 

3000 - 3500 60 2945 -4665 2030 -2740 1300 -1065 

3500 - 4000 60 3050 -4485 1975 -2630 1315 -1065 

4000 - 4500 60 3145 -4315 1950 -2530 1345 -1065 

4500 - 5000 60 3235 -4160 1980 -2440 1370 -1065 

5000 - 6000 60 3385 -4010 2110 -2355 1395 -1065 

6000 - 7000 60 3510 -3745 2205 -2205 1420 -1065 

7000 - 8000 60 3615 -3510 2285 -2085 1440 -1065 

8000 - 9000 60 3710 -3305 2350 -2000 1455 -1065 

9000 -10000 60 3800 -3120 2410 -1925 1470 -1065 

(10000-) 15000 62 3990 -2520 2465 -1545 1445 -1020 

(15000-) 20000 65 3950 -2380 2385 -1445 1370 -965 
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Tabell 37: Föreslagen tunneldimension och max p-t-p (HH 320 km/h) med den inom olika 

längdsegment. 

Ltu [m] 
Atu-320 

[m2] 
Max p-t-p 

[Pa] 

0 - 500 60 6695 

500 - 1000 60 6370 

1000 - 1500 60 6740 

1500 - 2000 60 6680 

2000 - 2500 60 6495 

2500 - 3000 60 6285 

3000 - 3500 60 6095 

3500 - 4000 60 5925 

4000 - 4500 60 5780 

4500 - 5000 60 5650 

5000 - 6000 60 5525 

6000 - 7000 60 5295 

7000 - 8000 60 5210 

8000 - 9000 60 5245 

9000 -10000 60 5270 

(10000-) 15000 62 5245 

(15000-) 20000 65 5025 

 

4.4.2. STH 250 km/h 

Tunnlar för STH 250 km/h behöver beakta SR i 250 km/h.  

I Tabell 33 visas minsta tunnelarean beaktande SR med olika trycktröghet inom varje 

längdssegment.  I balansen mellan insatser på infrastrukturen och fordonen är det rimligt 

att utgå från  = 6 s för SR så att en enhetlig tvärsnittsarea av 53 m2 kan uppnås. 

Skillnaden i area är så pass stor att det motiverar något högre krav på trycktrögheten än 

vad som är nödvändigt för SR i tunnlarna med STH 320 km/h. Tabell 38 ger föreslagen 

tunnelarea Atu-250 samt maximal tryckvariation p/4s för SR och R200 med denna.  

Tunnlar med STH 250 km/h planeras ha ballasterat spår vilket tillsammans med den lägre 

hastigheten kommer problematiken med mikrotryckvågor vara mycket mindre än för 

tunnlar med STH 320 km/h. Det kan inte uteslutas att åtgärder kan behövas, men behöver 

inte ges samma hänsyn som i tunnlarna för STH 320 km/h.  

Föreslagen tunneldimension har inte fäst någon vikt vid R200-tågen. Om avsikten vore att 

trafikera med otäta regionaltåg i 200 km/h, är en större tunnelarea relevant. 

För föreslagen tunneldimension visar Tabell 39 största positiva och negativa tryck i tunnel. 

Generellt är dessa inom  4.5 kPa. 

Tabell 40 visar största trycklasten på HH och SR. För tågen är det dock troligt att största 

lasten inträffar i dubbelspårstunnlar. Tabell 41 visar motsvarande max p-t-p för SR i 250 

km/h, även om det redan är tydligt att den är klart under TSD hälsokriterium eftersom så 

redan är fallet med 53 m2 och HH i 320 km/h. 
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Tabell 38: Förslag till tvärsnittsarea (Atu-250) 53 m2 baserat på att maximal tryckvariation p/4s  

1500 Pa (tätt mellan vagnar) för SR med  = 6 s, samt med denna maximala tryckvariation p/4s 

inom olika längdsegment. 

  Max p/4s 

Ltu [m] 
Atu-250 

[m2] 
SR 

 = 6 s 
R200 

0 - 500 53 1060 2630 

500 - 1000 53 1265 2855 

1000 - 1500 53 1390 2950 

1500 - 2000 53 1450 3025 

2000 - 2500 53 1425 3005 

2500 - 3000 53 1375 2285 

3000 - 3500 53 1325 2220 

3500 - 4000 53 1280 2155 

4000 - 4500 53 1235 2090 

4500 - 5000 53 1195 2065 

5000 - 6000 53 1210 2120 

6000 - 7000 53 1250 2165 

7000 - 8000 53 1280 2210 

8000 - 9000 53 1310 2245 

9000 -10000 53 1335 2275 

(10000-) 
15000 

53 1425 2390 

(15000-) 
20000 

53 1475 2470 

 

 



70 

 

Tabell 39: Föreslagen tunneldimension 53 m2 och största positiva och negativa tryck i tunneln med 

den för SR i 250 km/h inom olika längdsegment. 

  SR i 250 km/h 

Ltu [m] 
Atu-250 

[m2] 
Max ptu 

[Pa] 
Min ptu 

[Pa] 

0 - 500 53 2790 -3850 

500 - 1000 53 3470 -3890 

1000 - 1500 53 4045 -4065 

1500 - 2000 53 4045 -4130 

2000 - 2500 53 4045 -4180 

2500 - 3000 53 4045 -4255 

3000 - 3500 53 4045 -4235 

3500 - 4000 53 4045 -4150 

4000 - 4500 53 4045 -4065 

4500 - 5000 53 4045 -3990 

5000 - 6000 53 4045 -3915 

6000 - 7000 53 4045 -3785 

7000 - 8000 53 4045 -3850 

8000 - 9000 53 4045 -3905 

9000 -10000 53 4045 -3960 

(10000-) 15000 53 4045 -4160 

(15000-) 20000 53 4045 -4300 
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Tabell 40: Föreslagen tunneldimension 53 m2 och största positiva och negativa trycklast med den 

för SR 250 km/h ( = 5 s) och R200 (utan trycktröghet) inom olika längdsegment. 

  SR R200 

Ltu [m] 
Atu-250 

[m2] 
Max pl 

[Pa] 
Min pl 
[Pa] 

Max pl 
[Pa] 

Min pl 
[Pa] 

0 - 500 53 2365 -3595 1695 -2220 

500 - 1000 53 2405 -3530 1705 -2070 

1000 - 1500 53 2465 -3400 1635 -1970 

1500 - 2000 53 2375 -3380 1460 -1875 

2000 - 2500 53 2260 -3230 1510 -1325 

2500 - 3000 53 2220 -3150 1540 -1275 

3000 - 3500 53 2200 -3115 1555 -1245 

3500 - 4000 53 2175 -2980 1585 -1245 

4000 - 4500 53 2295 -2860 1620 -1245 

4500 - 5000 53 2395 -2750 1650 -1245 

5000 - 6000 53 2565 -2645 1690 -1245 

6000 - 7000 53 2690 -2465 1720 -1245 

7000 - 8000 53 2795 -2325 1750 -1245 

8000 - 9000 53 2885 -2225 1770 -1245 

9000 -10000 53 2960 -2135 1790 -1245 

(10000-) 15000 53 3225 -1865 1865 -1245 

(15000-) 20000 53 3390 -1865 1915 -1245 

 

Tabell 41: Föreslagen tunneldimension 53 m2 och max p-t-p (SR 250 km/h) med den inom olika 

längdsegment. 

Ltu [m] 
Atu-250 

[m2] 
Max p-t-p 

[Pa] 

0 - 500 53 5175 

500 - 1000 53 5140 

1000 - 1500 53 4660 

1500 - 2000 53 4900 

2000 - 2500 53 4880 

2500 - 3000 53 4740 

3000 - 3500 53 4610 

3500 - 4000 53 4485 

4000 - 4500 53 4370 

4500 - 5000 53 4260 

5000 - 6000 53 4155 

6000 - 7000 53 3970 

7000 - 8000 53 3955 

8000 - 9000 53 3975 

9000 -10000 53 3990 

(10000-) 15000 53 4165 

(15000-) 20000 53 4300 
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4.5. Inverkan av lutning för HH och SR 

Undersökningarna av tryckvariation vid tunnelpassage görs generellt med plana tunnlar, 

d.v.s. utan lutning. Det är specifikt definierat för jämförelse med TSD hälsokriterium 

gällande maximal tryckvariation på utsidan av tåget (kap. 2.4). För tryckkomfort finns inte 

en sådan specifikation, men är en rimlig utgångspunkt för tunneldesign.  

Inverkan av lutning är att externa omgivningstrycket ändras med vertikal höjdskillnad (h) 

som gh, där är luftens densitet (1.225 kg/m3 vid 15 C) och g gravitationsaccelerationen 

(9.81 m/s2), d.v.s. ungefär 12 Pa per höjdmeter. Vid 5 ‰ lutning innebär det en 

höjdskillnad av 5 m per km, eller 60 Pa ändring av omgivningstrycket per km. I 320 km/h 

tar det 11.3 s att köra en kilometer och i 250 km/h tar det 14.4 s. Under fyra sekunder 

ändras externa trycket vid 5 ‰ lutning med 21 Pa (HH) respektive 17 Pa (SR). Vid 10 ‰ 

lutning är ändringen det dubbla. Ändringarna av p/4s kan därmed förväntas vara små. 

Omgivningstrycket minskar med positiv lutning (uppförsbacke), medan det ökar med 

negativ lutning (nedförsbacke).  

Vad gäller lutningar så kräver TSD Lok&Pas [2] (avsnitt 4.2.8.1.2, punkt 5) att tågen skall 

ha en residualacceleration av 0.05 m/s2 vid STH på plan mark, vilket motsvarar ungefär 

att tåget kan behålla STH i uppförsbackar med lutning upp till 5 ‰. Även om tågen kan ha 

högre installerad effekt så är det osannolikt att den klara mycket mer lutning i STH. I 

tunnel ökar gångmotståndet [17], varför lutningen som tåget kan behålla STH minskar. 

Det finns därmed en motivation att hålla nere lutningen på höghastighetsbanor.  I 

nerförsbacke är det naturligtvis inga problem att behålla hastigheten. 

Huruvida positiv eller negativ lutning kommer öka eller minska maximala interna 

tryckändringen över 4 s beror av situationen som ger den maximala tryckändringen. I 

Tabell 42 visas hur maximala tryckändringen p/4s varierar för olika två olika fall för SR 

respektive HH. Den korta tunneln motsvarar fallet med störst p/4s av alla tunnellängder, 

medan den andra tunneln är en lång tunnel (10000 m). Tunnelareorna är valda enligt 

förslaget i kap. 4.3.1, och tåglängden är 400 m, vilket den som ger störst tryckvariation 

(eller i de närmaste för SR i 10000 m tunnel). 

För de korta tunnlarna sker maximala tryckändringen när externa trycket sänks av både 

reflekterade frontvågen och aktervågen (Figur 47 och Figur 36). En positiv lutning minskar 

trycket ytterligare vilket ökar maximala tryckändringen, men inverkan är liten. En negativ 

lutning ökar trycket, vilket minskar maximala tryckändringen något. För korta tunnlar är 

det tryckvågorna vid tunnelinträdet som skapar tryckändringen, så om tågen kör med STH 

vid inträdet kommer en senare hastighetssänkning p.g.a. en kraftig uppförsbacke i tunneln 

inte ändra maximala interna tryckändringen över 4 s. 

För de långa tunnlarna sker maximala tryckändringen vid tunnelutträdet då trycket ökar 

till omgivningstrycket (Figur 49 och Figur 39). Tågets hastighet vid utträdet är avgörande 

för den tryckändringen. Enligt Tabell 42 så kommer en negativ lutning, d.v.s. nerförsbacke 

och ökande omgivningstryck öka tryckändringen. Vid nerförsbacke kan tåget behålla sin 
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hastighet även i tunneln. Situationen för HH med  10 ‰ lutning jämfört med plan tunnel 

illustreras i Figur 40 och Figur 41. 

Lutningen har viss men liten inverkan på maximala p/4s. Eftersom upplevd tryckkomfort 

är en glidande skala snarare än en skarp gräns är det rimligt att inte ta hänsyn till 

lutningarna vid dimensionering av tunnelarean för enkelspårstunnlar (för 

dubbelspårstunnlar där TSD hälsokriterium är dimensionerande är det uttryckligen så). 

För specifika tunnlar med kraftig lutning, vilket är osannolikt för höghastighetslinjer, kan 

de specifika förutsättningarna naturligtvis studeras närmare. 

Tabell 42: Variation av max p/4s (tätt mellan vagnar) för två olika fall för respektive SR (250 

km/h) och HH (320 km/h) med olika lutningar. 

Max p/4s [Pa] 
Lutning 

10 ‰ 5 ‰ 0 ‰ -5 ‰ -10 ‰ 

SR 

 = 5 s 

Ltr = 400 m, Ltu = 1675 m; Atu = 60 m2 1500  1470  1445 

Ltr = 400 m, Ltu = 10000 m; Atu = 60 m2 1150 1170 1190 1210 1230 
 

HH 

 = 9 s 

Ltr = 400 m, Ltu = 1275 m; Atu = 60 m2 1515  1490  1470 

Ltr = 400 m, Ltu = 10000 m; Atu = 60 m2 1380 1405 1430 1455 1480 

 

5. Diskussion 

En studie har gjorts för att finna minsta fria tvärsnittsarean för enkelspårstunnlar med de 

begränsningar som ges i kap. 1.2, samt utifrån resultaten ge förslag på fri tvärsnittsarea. 

För dubbelspårstunnlar är TSD hälsokriterium dimensionerande, men för 

enkelspårstunnlar visar resultaten att så inte är fallet. Istället blir det tryckkomforten samt 

val kopplat till den som styr minsta tvärsnittsarean.  

Två olika fall studeras, tunnlar med STH 320 km/h respektive 250 km/h. I det första fallet 

beaktas både HH och SR medan i det senare endast SR. Förslagen  

Trafikverkets ambitionsnivå om max 1.5 kPa/4s används som kriterium för 

tryckkomforten vid tunnelpassage i enkelspårstunnlar [4]. Utgående från HH med  = 9 

och med en föresats att dessa skall vara styrande för tunnelarean, behöver SR i 250 km/h 

ha en trycktröghet av  = 5 s i tunnlar för STH 320 km/h. Överväganden gällande tunnlar 

för STH 250 km/h leder dock till att SR i 250 km/h förutsätts ha en trycktröghet av  = 6 s. 

Värdena på trycktrögheten är för att uppfylla Trafikverkets ambitionsnivå gällande 

tryckkomfort, vilka tillsammans används för att bestämma tunneldimensioner. Operatörer 

kan önska högre komfort vilket uppnås med tåg som har högre trycktröghet. Värdena är 

sådana att det är möjligt och exempel ges hur tryckvariationerna ändras med högre 

trycktröghet. 

För STH 320 km/h med betonglining och ballastfria spår blir ett fenomen som inte 

specifikt studeras här, mikrotryckvågor, relevant. Även om det behöver utredas i detalj, är 

det mindre lämpligt att minska tunnelarean för längre tunnlar. Tillsammans med 

möjligheten att ha enhetlig tunnlarea (60 m2) för tunnellängder upp till 10000 m ges 

förslag i kap. 4.4.1. 
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Här har två tunnlar längre än 10 km inkluderas för att exemplifiera vad som kan förväntas 

för väldigt långa tunnlar. I STH 320 km/h indikerar resultaten att större tunnelarea kan 

behövas. Tunnlar med längd över 10 km kommer dock att vara få, varför dessa bör 

undersökas i varje enskilt fall. Här har förutsatts plana tunnlar med konstant area. I långa 

tunnlar sker största tryckändringen vid tunnelutträdet och det kan finnas möjligheter till 

specifika åtgärder, t.ex. att öka tvärsnittsarean sista 500 m till 1000 m för att minska 

tryckvariationen vid utträdet. 

För STH 250 km/h planeras att ha ballasterat spår vilket tillsammans med den lägre 

hastigheten gör att mikrotryckvågor inte behöver ges samma hänsyn. I kap. 4.4.2 ges ett 

förslag på enhetlig fri tvärsnittsarea 53 m2. 

Resultat ges för otäta tåg i 200 km/h. Tryckändringarna överstiger Trafikverkets 

ambitionsnivå för tryckkomfort ( 2575 Pa/4s i 60 m2 tunnlar och  3025 Pa/4s i 53 m2 

tunnlar). Baserat på de mest kritiska tunnlarna förväntas en trycktröghet av  = 3-3.5 s 

behövas för att klara ambitionsnivån 1.5 kPa/4s. 

I kap. 4.5 visas inverkan av lutning på maximal p/4s, och att den är så pass liten att den 

inte behöver beaktas för dimensionering av enkelspårstunnlars tvärsnittsarea.  
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Bilaga 1, validering simuleringar. 

Tryckvariationerna som genereras av ett tåg som kör in i en tunnel är en funktion av tågets 

aerodynamiska egenskaper, inkluderat dess tvärsnittsarea, tillsammans med tågets 

hastighet och tunnels egenskaper (tvärsnittsarea, längd och flödesmotstånd / friktion).  

I 1-D simuleringar behöver geometriska parametrar kompletteras med empiriska 

parametrar. För tåget är det 

• Tvärsnittsarea (Str), perimeter (Pe,tr) och längd (Ltr). 

• Förlustkoefficienter för front (h) och akter (t), samt friktionskoefficient (cf,tr). 

För en rak och plan tunnel utan luftschakt eller andra areavariationer är det 

• Tvärsnittsarea (Stu), perimeter (Pe,tu) och längd (Ltu). 

• Friktionskoefficient (cf,tu). 

Genom jämförelse med mätningar, framför allt med tåg-tunnel trycksignaturen (Figur 1) 

som visar tryckändringen skapad av tåget vid tunnelinträde, kan de empiriska 

parametrarna väljas som bäst matchar mätningarna. Parametrarna är inte helt oberoende, 

till exempel så påverkar valet av tågets tvärsnittsarea värdet på de empiriska 

parametrarna, varför samma trycksignatur kan fås med två olika uppsättningar 

parametrar. Det ger viss osäkerhet i uppskattningen. 

I tyska guiden för bestämning av aerodynamiska laster [7] finns för validering av 

tunnelsimuleringsprogram referensfall för tunnelpassage med 400 m långt ICE 3 i 

ballastfria tunnlar med betonglining. Figur 31 visar simulerat tryck med valda parametrar 

jämfört med uppmätt tryck för två olika fall. Att överenstämmelsen för tåg-tunnel 

trycksignaturen ser olika ut för de två fallen är en följd av osäkerheten i mätningarna. 

Valda parametrar enligt Tabell 43 är möjligen något konservativa för det givna fallet och 

något annorlunda parametrar kan även de vara representativa för ICE 3 tåget.  

Friktionskoefficienten för tunneln har liten inverkan på tåg-tunnel trycksignaturen, men 

den påverkar dämpningen av trycket, vilket ses väl överensstämma i Figur 31b och Figur 

31d. Jämförelsen visar att 1-D simuleringar med ThermoTun programmet väl kan 

representera tryckvariationerna i tunneln samt att tunnelns friktionskoefficient 0.01 är 

representativ för ballastfria tunnlar med betonglining. 
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a)  b)  

c)   d)  

 
Figur 31: Jämförelse av simulerat tryck (blå) och uppmätt tryck (röd) 1140 m in i 92 m2, 1555 m 

tunnel, för 400 m ICE 3. a) och b) är fall Solo1, och c) och d) Solo2, enligt [7].  a) och c) visar tåg-

tunnel trycksignatur (tid 3-7 s); b) och d) visar hela trycksignalen med gradvis dämpning efter tåget 

lämnat tunneln.  

 
Tabell 43: Tåg och tunnelparametrar. 

Tåg 
Tvärsnittsarea (Str) 10.4 m2 

Perimeter (Pe,tr) 11.9 m 
Friktionskoefficient (cf,tr) 0.004 

Förlustkoefficient front (h) 0.016 

Förlustkoefficient akter (t) 0.0064 (= 0.5B2) 

Tunnel 
Tvärsnittsarea (Str) 92 m2 

Perimeter (Pe,tr) 35.2 m 
Friktionskoefficient (cf,tu) 0.01 
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Bilaga 2, kritisk tunnellängd. 

När ett tåg kör in i en tunnel skapas de karakteristiska tryckvariationerna som ses i tåg-

tunnel trycksignaturen, Figur 1. Frontvågen skapas när fronten kör in i tunneln, 

friktionsökningen är ett ökande tryck p.g.a. motstånd från tåget till flöde bakåt mellan tåg 

och tunnel under tunnelinträdet, vilket avbryts med en sänkning av trycket när aktern på 

tåget kör in i tunneln, aktervågen. Dessa tryckändringar rör sig med ljudets hastighet 

(relativt luften) fram och tillbaka i tunneln, och reflekteras med omvänt tecken i 

tunnelmynningarna, vilket ses för en position i tunneln i Figur 31 (bilaga 1). 

Hur tryckvågorna kombinerar över tåget beror av tåghastigheten samt tågets och tunnelns 

längd. Det går att definiera olika scenarion som ger en från någon synpunkt ”kritisk” 

tunnellängd. Här definieras tre olika kritiska tunnellängder utifrån tre scenarion: 

• Ltu,kr1: 1:a reflektion av frontvågen och aktervågen möts längst fram på tåget.  

 𝐿𝑡𝑢,𝑘𝑟1 =  𝐿𝑡𝑟
𝑀+1

2𝑀(1−𝑀)
   (A1) 

• Ltu,kr2: 2:a reflektion av frontvågen passerar tiden t (= 4 s) efter aktervågen längst 

fram på tåget. 

 𝐿𝑡𝑢,𝑘𝑟2 =
𝑐𝑡(1−𝑀)

2
+  

𝐿𝑡𝑟

2𝑀
   (A2) 

• Ltu,kr3: mest negativt tryck på sidan av tåget [5]. Motsvaras av att sista vagnen 

upplever trycksänkningen från aktervågen, reflekterade frontvågen och hela 

friktionsändringen. 

 𝐿𝑡𝑢,𝑘𝑟3 =  𝐿𝑡𝑟
𝑀+1

4𝑀2    (A3) 

Det ger uppfattning om möjliga kritiska tunnellängder vilka listas i Tabell 44 (avrundade 

till närmsta lägre 5 m). Av olika anledningar behöver det inte stämma helt utan ger 

ungefärlig längd.  Ltu,kr2 är främst relevant gällande tryckkomfort över tiden t (= 4 s). 

Sedan kan nivån på trycktrögheten ha en viss inverkan. 

I Figur 32 till Figur 34 ges exempel för 400 m långt HH (16-vagnarståg) för de tre olika 

kritiska tunnellängderna. Ena bilden visar trycket externt och internt för vagnar 1, 8 och 

16. Andra bilden visar ett vågdiagram; det visar tågets (front och akter) position i tunneln 

som funktion av tiden tillsammans med de olika tryckvågorna. Tåget har gröna linjer, 

heldragen för fronten och streckad för aktern. För tryckvågorna symboliserar blå att vågen 

ökar trycket medan röd motsvarar att trycket minskar. Efter fyra reflektioner blir linjerna 

punkter. De streckade linjer visar utträdesvågorna, vilka genereras vid tågets utträde ur 

tunneln på liknande sätt som vid inträdet (men med lägre amplitud). I notationen står HW 

och TW för ”head wave” respektive ”tail wave”, r1 betyder att vågen reflekterats en gång 

och sista c respektive r står för compression (ökande tryck) och rarefaction (minskande 

tryck). HeW och TeW betyder utträdesvågorna från front respektive akter. 

Figur 32 visar att externa trycket på vagn ett (pe-c1) sänks kraftigt efter ca. 6 s. 

Vågdiagrammet visar att första reflekterade frontvågen och aktervågen samtidigt passerar 
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tågets front (vilket är scenariot för Ltu,kr1). Det externa trycket på vagnar 8 och 16 ändras i 

två steg, där aktervågen passerar först och sedan reflekterade frontvågen. Eftersom 

vågorna går i motsatta riktningar så passerar aktervågen tidigare vagn 16 än vagn 8, 

medan det är omvänt för reflekterade frontvågen. Det blir tydligt i vågdiagrammet.  

För specifikt 400 m HH blir Ltu,kr2 väldigt likt Ltu,kr1 , varför det är mycket små skillnader 

mellan Figur 33 och Figur 32.  

Figur 34 visar att sista vagnen upplever största möjliga negativa tryck. I vågdiagrammet 

ses att andra reflektionen av frontvågen och första reflektionen av aktervågen möts vid 

aktern av tåget. Notera att för korta tåg i korta tunnlar kan mest negativa trycket uppstå i 

kombination med utträdesvågorna (jmf. Tabell 14). Inga scenarier för de nämnda kritiska 

tunnellängderna beaktar utträdesvågorna.  

Tabell 44: Kritiska tunnellängder.  

Höghastighetståg, 320 km/h 

Ltr [m] Ltu,kr1 [m] Ltu,kr2 [m] Ltu,kr3 [m] 

400 1305 1265 1845 

300 980 1075 1385 

200 650 885 920 

100 325 690 460 

Storregionala tåg, 250 km/h 

Ltr [m] Ltu,kr1 [m] Ltu,kr2 [m] Ltu,kr3 [m] 

400 1480 1520 2890 

300 1110 1275 2165 

250 925 1150 1805 

200 740 1030 1445 

100 370 785 720 

Regionaltåg, 200 km/h 

Ltr [m] Ltu,kr1 [m] Ltu,kr2 [m] Ltu,kr3 [m] 

400 1700 1795 4365 

300 1275 1485 3270 

200 850 1180 2180 

100 425 875 1090 
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a)      

b)  

Figur 32: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 1305 m tunnel a) Tryck externt och internt på 

vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s); b) vågdiagram. 
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a)      

b)  

Figur 33: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 1265 m tunnel a) Tryck externt och internt på 

vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s); b) vågdiagram. 
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a)        

b)  

Figur 34: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 1845 m tunnel a) Tryck externt och internt på 

vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s); b) vågdiagram. 
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Bilaga 3, utvalda resultat HH i 320 km/h. 

Tryck i och utanför tåget 

 

a)  

b)  

c)    

Figur 35: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 700 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt; c) vågdiagram. 

Högsta p/4s = 1015 Pa (vagn 16). 
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a)     

b)    

c)  

Figur 36: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 1275 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt; c) vågdiagram. 

Högsta p/4s = 1490 Pa (vagn 5). 
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a)    

b)   

c)  

Figur 37: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 4000 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt; c) vågdiagram. 

Högsta p/4s = 1175 Pa (vagn 1). 

 



86 

 

a)   

b)  

Figur 38: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 5000 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt. Högsta p/4s = 1230 

Pa (vagn 16). 
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a)  

b)  

Figur 39: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 10000 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt. Högsta p/4s = 1430 

Pa (vagn 16). 
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Tryck i och utanför tåget (inverkan av lutning) 

 

a)  

b)  

c)  

Figur 40: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 10000 m tunnel. Tryck externt och internt vagn 

1, 8 och 16 ( = 9 s). a) +10 ‰ lutning; b) plan tunnel; c) -10 ‰ lutning. 
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a)  

b)  

c)  

Figur 41: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 10000 m tunnel. Tryckvariation över 4 s (framåt 

från angiven tid) i vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s). a) +10 ‰ lutning; b) plan tunnel; c) -10 ‰ lutning. 
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Tryck i tunneln 

a)   

b)  

c)  

Figur 42: HH 100 m långt i 320 km/h genom 60 m2 690 m tunnel a) Tryck i tunneln på tre 

positioner; b) vågdiagram; c) största positiva och negativa trycket för olika positioner i tunneln 

(för hela passagen). 
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a)    

b)  

c)  

Figur 43: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 1000 m tunnel a) Tryck i tunneln på tre 

positioner (500 m är mitt i tunneln); b) vågdiagram; c) största positiva och negativa trycket för 

olika positioner i tunneln (för hela passagen). 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Figur 44: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 1875 m tunnel a) Tryck i tunneln på tre 

positioner (937.5 m är mitt i tunneln); b) största positiva och negativa trycket för olika positioner i 

tunneln (för hela passagen); c) tryck externt och internt på vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s); d) tryck i 

tunneln vid tre olika tider (4 s, 13 s och 22 s). 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Figur 45: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 5000 m tunnel a) Tryck i tunneln på tre 

positioner (2500 m är mitt i tunneln); b) största positiva och negativa trycket för olika positioner i 

tunneln (för hela passagen); c) tryck externt och internt på vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s); d) tryck i 

tunneln vid tre olika tider (10 s, 30 s och 50 s). 

 



94 

 

Trycklast på tåget 

 

a)  

b)  

c)  

Figur 46: HH 400 m långt i 320 km/h genom 60 m2 10000 m tunnel. a) tryck externt och internt 

vagn 1, 8 och 16 ( = 9 s); trycklast vagn 1 och 16, med tätt mellan vagnar (pl-c1 & pl-c16) samt 

öppet mellan vagnar i en enhet (plu-c1 & plu-c16), b)  = 9 s och c)  = 36 s. 
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Bilaga 4, utvalda resultat SR i 250 km/h. 

Tryck i och utanför tåget 

a)    

b)   

c)  

Figur 47: SR 400 m långt i 250 km/h genom 60 m2 1675 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 5 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt; c) vågdiagram. 

Högsta p/4s = 1470 Pa (vagn 1). 

 



96 

 

a)     

b)     

c)  

Figur 48: SR 250 m långt i 250 km/h genom 60 m2 5000 m tunnel. Vagn 1, 5 och 10 ( = 5 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt; c) vågdiagram. 

Högsta p/4s = 1160 Pa (vagn 10). 
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a)     

b)    

c)  

Figur 49: SR 400 m långt i 250 km/h genom 60 m2 7000 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 4 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt; c) vågdiagram. 

Högsta p/4s = 1125 Pa (vagn 16). 
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Trycklast på tåget 

 

a)  

b)  

c)  

Figur 50: SR 200 m långt i 250 km/h genom 60 m2 550 m tunnel. a) tryck externt och internt vagn 1, 

4 och 8 ( = 5 s); trycklast vagn 1 och 8, med tätt mellan vagnar (pl-c1 & pl-c8) samt öppet mellan 

vagnar i en enhet (plu-c1 & plu-c8), b)  = 5 s och c)  = 20 s. 
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a)  

b)  

c)  

Figur 51: SR 200 m långt i 250 km/h genom 60 m2 1445 m tunnel. a) tryck externt och internt vagn 

1, 4 och 8 ( = 5 s); trycklast vagn 1 och 8, med tätt mellan vagnar (pl-c1 & pl-c8) samt öppet 

mellan vagnar i en enhet (plu-c1 & plu-c8), b)  = 5 s och c)  = 20 s. 
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a)  

b)  

c)  

Figur 52: SR 200 m långt i 250 km/h genom 60 m2 1000 m tunnel. a) tryck externt och internt vagn 

1, 4 och 8 ( = 4 s); trycklast vagn 1 och 8, med tätt mellan vagnar (pl-c1 & pl-c8) samt öppet 

mellan vagnar i en enhet (plu-c1 & plu-c8), b)  = 5 s och c)  = 20 s. 
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Bilaga 5, utvalda resultat R i 200 km/h. 

Tryck i och utanför tåget 

a)   

b)  

c)  

Figur 53: SR 400 m långt i 250 km/h genom 60 m2 1675 m tunnel. Vagn 1, 8 och 16 ( = 5 s), a) 

tryckvariation över 4 s (framåt från angiven tid); b) tryck externt och internt; c) vågdiagram. 

Högsta p/4s = 1470 Pa (vagn 1). 
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