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Sammanfattning 

Vid körning genom tunnel ökar tågets luftmotstånd. Om tillgänglig effekt är tillräcklig för 

att kompensera det ökade motståndet sker endast en ökad effektförbrukning men ingen 

skillnad i gångtid jämfört med om det inte vore en tunnel. Om däremot tillgänglig effekt 

inte kan kompensera det ökade luftmotståndet, t.ex. om det är uppförsbacke, kommer 

gångtiden för att passera tunneln vara längre än att passera motsvarande sträcka utan 

tunnel. 

Här har skillnaden i gångtid med tunnel jämfört med utan tunnel undersökts för 

dubbelspårstunnlar med längder 10 000 m, 4 000 m och 1 000 m, samt lutningar 10 ‰, 

20 ‰ och 30 ‰. Tåget är ett 200 m långt ICE 3 med 8000 kW installerad effekt. För 

längre tåg blir tidsskillnaden lägre eftersom ökningen av motståndet i tunneln blir relativt 

sett lägre. 

Beräkningarna har gjorts för två olika starthastigheter, 300 km/h och 200 km/h. 

Lutningen påverkar totala tiden och sluthastigheten, men har liten inverkan på skillnaden 

i gångtid. Det gäller även starthastigheten. Skillnaden i gångtid kan sammanfattas 

 ca 3 s för 10 000 m lång tunnel; 

 ca 0.5 s för 4 000 m lång tunnel; 

 ca 0 s för 1 000 m lång tunnel; 

Resultatet baseras på 91 m2 tunnelarea men är representativt för alla dubbelspårstunnlar. 

Det bör noteras att ingen hänsyn har tagits till att det är en liten hastighetsskillnad efter 

tunneln.  
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1. Syfte 

Vid körning genom tunnel ökar tågets luftmotstånd. Om tillgänglig effekt är tillräcklig för 

att kompensera det ökade motståndet sker endast en ökad effektförbrukning men ingen 

skillnad i gångtid jämfört med om det inte vore en tunnel. Om däremot tillgänglig effekt 

inte kan kompensera det ökade luftmotståndet, t.ex. om det är uppförsbacke, kommer 

gångtiden för att passera tunneln vara längre än att passera motsvarande sträcka utan 

tunnel. 

Syftet här är att undersöka inverkan på gångtiden av tunnel jämfört med utan tunnel för 

dubbelspårstunnlar av olika längder vid olika lutningar. Som visas i rapporten så är 

skillnaden inte så stor mellan de olika tvärsnittsareorna, varför utvärderingen av 

gångtidsskillnader begränsas till den minsta tunnelarean, 91 m2, som också är den 

relevanta för de längre tunnlarna (> 6000 m). Inverkan av tunnel är relativt sett mindre 

för längre tåg, varför med 200 m långa enheter gångtidsberäkningarna görs för en enhet, 

där inverkan för två enheter blir mindre. Det leder till att utvärderingen för skillnader i 

gångtid görs för följande fall, 

 Tunnellängder: 1 000 m, 4 000 m och 10 000 m. 

 Dubbelspårstunnel: 91 m2. 

 Olika lutningar: 10 ‰, 20 ‰ och 30 ‰. 

 Tåg motsvarande ICE 3: 200 m, 8000 kW. 

 Initiala hastigheter: 300 km/h och 200 km/h 

Kapitel 2 ger en grundläggande beskrivning av gångmotstånd, kap. 3 och bilaga 1 ger 

tunnelfaktorn, d.v.s. ökningen av det aerodynamiska motståndet i tunnel, och kap. 4 ger 

förutsättningar, metod och resultat av gångtidsberäkningarna. 

2. Gångmotstånd 

Ofta beskrivs gångmotståndet på plant rakt spår vid konstant hastighet som (t.ex. enligt 

EN standard [1], [3]) 

 𝑅1 = 𝐶1 + 𝐶2𝑣𝑡𝑟 + 𝐶3𝑣𝑡𝑟
2    (1) 

C1 + C2vtr är mekaniskt motstånd och motstånd för intagen luft till kylning och ventilation. 

C3vtr
2 är aerodynamiskt motstånd från tryck och friktion på tågets yta.  

Enligt [1] är C1 en linjär funktion av tågets massa och C2 = Qρ, där Q är totala volymflödet 

för forcerat luftintag och ρ luftens densitet. Det aerodynamiska motståndet uttryckas  

 𝐶3𝑣𝑡𝑟
2 = 𝐶𝑥𝑆𝑡𝑟

𝜌

2
𝑣𝑡𝑟

2    (2) 



6 

 

Cx är en dimensionslös aerodynamisk motståndskoefficient och Str är tågets tvärsnittsarea.  

Det visar på att gångmotståndet kommer att variera med tågets massa och luftens densitet. 

Det aerodynamiska motståndet kommer dessutom påverkas av vind, vind med komposant 

tvärs körriktningen ökar C3, medan vind i körriktningen ändrar den relativa hastigheten 

mellan luft och tåg så att den kan läggas till tåghastigheten. På grund av det kvadratiska 

förhållandet ökar motvind motståndet mer än medvind minskar det. När dessutom all 

sidvind ökar motståndet, blir effekten av vind sådan att det för de flesta vindvinklar ökar 

motståndet. En bra approximation av medeleffekten av vind från alla vindvinklar är att 

lägga till vinden som motvind. 

Kurvor ökar alltid gångmotståndet, medan lutningar antingen ökar eller minskar 

motståndet. Enligt [1] kan motståndet från kurvor och lutningar uttryckas 

 𝑅2 =  
𝑚

1000
𝑔 (𝑖 + 

𝑟𝑟

𝑟
)   (3) 

Där (motståndet i Newton) 

 m [kg]  är tåget massa; 

 g [m/s2] är gravitationsaccelerationen; 

 i [‰] är spårets lutning; 

 r [m] är kurvradien; 

 rr [m] är en referenskurvradie av 800 m. 

För kurvradien finns andra formuleringar medan uttrycket för motståndet från lutningar 

är geometriskt och antar bara små lutningar, vilket är fallet för järnvägar. 

Vid ändring av tågets hastighet, d.v.s. vid acceleration eller retardation, måste hänsyn tas 

till roterande massor. Det görs vanligen (t.ex. [3]) med en faktor k som multipliceras tågets 

massa. Strikt sett relaterar den till förhållanden under vilken den framtagits, t.ex. 

testförhållandena. Effekten av roterande massorna ändras inte av passagerarvikt. 

I tunnel kommer det aerodynamiska motståndet att öka, det uttrycks oftast med en 

tunnelfaktor Tf ([2]), så att gångmotståndet på plant rakt spår vid konstant hastighet blir  

 𝑅1 = 𝐶1 +  𝐶2𝑣𝑡𝑟 + 𝑇𝑓𝐶3𝑣𝑡𝑟
2    (4) 

Tunnelfaktorn varierar med tåglängd, tunnelarea och tunnellängd. 

3. Tunnelfaktor 

I en rapport från DB E&C [4] anges C3 = 6.869 N/(m/s)2 vid densiteten 1.225 kg/m3 

(motsvarande temperatur 15C) baserar på utrullningsprov för en 8-vagnars ICE 3 [5].  
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Aerodynamiska motståndet i tunnel kan beräknas med 1-D tunnelsimuleringsverktyg som 

t.ex. det etablerade simuleringsverktyget ThermoTun [6]. Det har gjorts för ICE 3 i olika 

fall som beskrivs närmare i bilaga 1, och resulterande tunnelfaktorn ges i Tabell 9. 

Totala aerodynamiska motståndet blir mindre än dubbelt för två kopplade 8-

vagnarsenheter jämfört med en, medan installerade effekten dubbleras. Skillnaden i 

förhållandet mellan gångmotstånd och installerad effekt blir ännu större i tunnel eftersom 

tunnelfaktorn är högre för kortare tåg. Av den anledningen fokuseras här på 200 m långt 

ICE 3, där inverkan på gångtiderna blir mindre för ett 400 m långt ICE 3 (två kopplade 8-

vagnarsenheter). Skillnaden i tunnelfaktor är inte så stor för olika tunnellängder och olika 

tunnelareor. Eftersom inverkan på gångtiden blir störst för de längsta tunnlarna, och 

tunnlarna > 6000 m planeras ha 91 m2 tvärsnittsarea, kommer för alla studerade fall 

användas tunnelfaktorn 1.33.  

4. Gångtidsberäkning 

Ekv. (1) eller (4) och (3) ger gångmotståndet för ett tåg vid konstant hastighet. Här 

betraktas ett 200 m ICE 3 med motståndskoefficienter enligt Tabell 1, där fallet med 

passagerare på alla sittplatser betraktas. Passagerarlasten har inte så stor inverkan, även 

om C1 ökar proportionellt med vikten. Tunnelfaktorn är 1.33 för alla fall enligt kap. 3. Alla 

beräkningar är för temperatur 15 C (densitet 1.225 kg/m3), och installerad effekt 8000 

kW. Alla krafter, motstånd och effekt förutsätts vara vid rälen, och ingen hänsyn har tagits 

till vind. 

Den tillgängliga kraften beror av utnyttjad effekt P och tågets hastighet som  

 𝐹𝑡 =  
𝑃

𝑣𝑡𝑟
    (5) 

Med hänsyn tagen till roterande massan med faktorn k, blir accelerationen av tåget  

 𝑎 =  
𝐹𝑡 − (𝑅1+𝑅2)

𝑚𝑘
    (6) 

Här är m tågets massa. Om a är negativ kommer tåget att retardera. Tabell 2 exemplifierar 

situationen i fritt fält vid två olika hastigheter, 300 km/h och 200 km/h, och olika 

lutningar. Här används k = 1.05 applicerat på totala massan (motsvarande 1.054 för tåg 

utan passagerare). Det är ett ad hoc värde, och kan möjligtvis var något högre, men det har 

ingen märkbar inverkan på relativa gångtiderna och minimal inverkan på absoluta tider. 

I 300 km/h är motståndet från 10 ‰ lutning 85 % av R1, och 46 % av totala motståndet. 

Totala motståndet motsvara tillgänglig kraft vid 8 ‰ lutning, d.v.s. för lutningar upp till 8 

‰ kan tåget hålla 300 km/h (om det inte blåser). Vid större lutningar sjunker hastigheten. 

I 200 km/h är totala motståndet lika med tillgänglig kraft för knappt 24 ‰ lutning. 

Tabell 3 visar motsvarande information som Tabell 2 i tunnel med tunnelfaktor 1.33. Det 

är endast R1 som ändras, d.v.s. ökar, och det oberoende av lutningen. Det gör att 

skillnaden i acceleration mellan fritt fält och tunnel bara är beroende av hastigheten. I 300 

km/h är accelerationen 0.030 m/s2 lägre i tunnel än i fritt fält, och vid 200 km/h 0.013 
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m/s2 lägre. Det är så liten skillnad att påverkan på gångtiden är liten, som visas nedan. I 

tunnel klarar tåget att hålla 300 km/h om lutning inte överstiger 5 ‰. 200 km/h kan 

hållas om lutning inte överstiger 22 ‰. 

Tabell 1: Använda gångmotståndskoefficienter för ICE 3 (vid 1.225 kg/m3) 

    Vtr i m/s Vtr i km/h 

Tåg Vikt spec. 
Vikt 
[t] 

C1  
[N] 

C2  
[N/(m/s)] 

C3 
[N/(m/s)2] 

C2  
[N/(km/h)] 

C3  
[N/(km/h)2] 

ICE3 (200m) 
Egenvikt 

eller 
Tjänstevikt 

460 3380 72 6.869 20 0.530 

ICE3 (200m) 
Alla 

sittande 
496 3650 72 6.869 20 0.530 

 

Tabell 2: Exempel ICE 3 (vid 1.225 kg/m3) i fritt fält och rakspår; gångmotstånd, tillgänglig kraft 

Ft, och acceleration (negativt retardation), vid 300 km/h och 200 km/h, för plan mark och lutningar 

10 ‰, 20 ‰ och 30 ‰. 

Effekt, P 8000 kW  

Faktor roterande massa, k  1.05  
 vtr = 300 km/h 

Lutning 
[‰] 

R1 
[kN] 

R2 
[kN] 

R1+R2 
[kN] 

Ft 

[kN] 
(R1+R2)/Ft 

Ft-(R1+R2) 
[kN] 

a 
 [m/s2] 

0 57.3 0.0 57.3 96 0.60 38.7 0.074 

10 57.3 48.6 106.0 96 1.10 -10.0 -0.019 

20 57.3 97.3 154.6 96 1.61 -58.6 -0.113 

30 57.3 145.9 203.2 96 2.12 -107.2 -0.206 

 vtr = 200 km/h 

Lutning 
[‰] 

R1 
[kN] 

R2 
[kN] 

R1+R2 
[kN] 

Ft 

[kN] 
(R1+R2)/Ft 

Ft-(R1+R2) 
[kN] 

a 
 [m/s2] 

0 28.8 0.0 28.8 144 0.20 115.2 0.221 

10 28.8 48.6 77.5 144 0.54 66.5 0.128 

20 28.8 97.3 126.1 144 0.88 17.9 0.034 

30 28.8 145.9 174.7 144 1.21 -30.7 -0.059 
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Tabell 3: Exempel ICE 3 (vid 1.225 kg/m3) i tunnel och rakspår; gångmotstånd, tillgänglig kraft Ft, 

och acceleration (negativt retardation), vid 300 km/h och 200 km/h, för plan mark och lutningar 10 

‰, 20 ‰ och 30 ‰. 

Effekt, P 8000 kW Tunnelfaktor Tf = 1.33 

Faktor roterande massa, k  1,05  
 vtr = 300 km/h 

Lutning 
[‰] 

R1 
[kN] 

R2 
[kN] 

R1+R2 
[kN] 

Ft 

[kN] 
(R1+R2)/Ft 

Ft-(R1+R2) 
[kN] 

a 
 [m/s2] 

0 73.1 0.0 73.1 96 0.76 22.9 0.044 

10 73.1 48.6 121.7 96 1.27 -25.7 -0.049 

20 73.1 97.3 170.3 96 1.77 -74.3 -0.143 

30 73.1 145.9 219.0 96 2.28 -123.0 -0.236 

 vtr = 200 km/h 

Lutning 
[‰] 

R1 
[kN] 

R2 
[kN] 

R1+R2 
[kN] 

Ft 

[kN] 
(R1+R2)/Ft 

Ft-(R1+R2) 
[kN] 

a 
 [m/s2] 

0 35.8 0.0 35.8 144 0.25 108.2 0.208 

10 35.8 48.6 84.5 144 0.59 59.5 0.114 

20 35.8 97.3 133.1 144 0.92 10.9 0.021 

30 35.8 145.9 181.7 144 1.26 -37.7 -0.073 

 

Ekvation (6) ger accelerationen som blir genom skillnaden mellan tillgänglig kraft och 

gångmotstånd. Genom att för små tidssteg t (någon eller några sekunder) förutsätta att 

accelerationen är konstant, går det att beräkna hastigheten vid den nya tiden t + t som 

 𝑉𝑡𝑟(𝑡 + ∆𝑡) =  𝑉𝑡𝑟(𝑡) + 𝑎 ∙ Δ𝑡   (7) 

Sträckan som tåget tillryggalägger under t kan beräknas med medelhastigheten under 

tidssteget t så att sträckan s ges av 

 𝑠(𝑡 + ∆𝑡) =  𝑠(𝑡) +
𝑉𝑡𝑟(𝑡+∆𝑡)+𝑉𝑡𝑟(𝑡)

2
∙ Δ𝑡  (8) 

Genom att uppdatera accelerationen vi den nya tiden kan proceduren upprepas tills tåget 

kört avsedd sträcka, i det här fallet passerat tunnel, d.v.s. Ltu + Ltr.  

Sådana beräkningar för tunnellängder 10 000 m, 4 000 m och 1 000 m, samt lutningar 10 

‰, 20 ‰ och 30 ‰, har gjorts i fritt fält och i tunnel för att beräkna skillnaden i gångtid. 

Resultaten ges i Tabell 4 - Tabell 6 för två olika starthastigheter, 300 km/h och 200 km/h. 

Lutningen påverkar totala tiden och sluthastigheten, men har liten inverkan på skillnaden 

i gångtid. Även starthastigheten har liten inverkan på skillnaden i gångtid, som är liten för 

alla fall, och kan sammanfattas 

 ca 3 s för 10 000 m lång tunnel; 

 ca 0.5 s för 4 000 m lång tunnel; 

 ca 0 s för 1 000 m lång tunnel; 
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Det bör noteras att ingen hänsyn har tagits till att det är en liten hastighetsskillnad efter 

tunneln.  

 

Tabell 4: Skillnad i gångtid för ICE 3 (vid 1.225 kg/m3) i fritt fält jämfört med i 10000 m lång 

tunnel (Tf = 1.33), på rakspår; starthastighet 300 km/h och 200 km/h, för lutningar 10 ‰, 20 ‰ 

och 30 ‰. 

Lutning [‰] 10 20 30 

  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  

Starthastighet [km/h] 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Sluthastighet [km/h],  
efter 10 000 m +200 m 

293,5 283,5 259,8 250,3 223,0 216,2 

Tid [s] 123,9 126,3 132,2 135,0 142,9 146,2 

Tidsskillnad [s]  2,4  2,8  3,3 

       

Lutning [‰] 10 20 30 

  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  

Starthastighet [km/h] 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

Sluthastighet [km/h],  
efter 10 000 m +200 m 

248.1 241.7 213.3 207.8 177.1 172.9 

Tid [s] 161.2 163.6 176.7 179.4 197.5 200.7 

Tidsskillnad [s]  2.4  2.7  3.2 

 

Tabell 5: Skillnad i gångtid för ICE 3 (vid 1.225 kg/m3) i fritt fält jämfört med i 4000 m lång tunnel 

(Tf = 1.33), på rakspår; starthastighet 300 km/h och 200 km/h, för lutningar 10 ‰, 20 ‰ och 30 

‰. 

Lutning [‰] 10 20 30 

  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  

Starthastighet [km/h] 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Sluthastighet [km/h],  
efter 4 000 m +200 m 

296,9 292,0 281,2 276,3 264,7 259,9 

Tid [s] 50,7 51,1 52,1 52,6 53,7 54,2 

Tidsskillnad [s]  0,44  0,47  0,51 

       

Lutning [‰] 10 20 30 

  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  

Starthastighet [km/h] 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

Sluthastighet [km/h],  
efter 4 000 m +200 m 

226.2 223.1 207.3 204.4 187.0 184.2 

Tid [s] 70.6 71.1 74.1 74.7 78.4 79.0 

Tidsskillnad [s]  0.52  0.58  0.65 
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Tabell 6: Skillnad i gångtid för ICE 3 (vid 1.225 kg/m3) i fritt fält jämfört med i 1000 m lång tunnel 

(Tf = 1.33), på rakspår; starthastighet 300 km/h och 200 km/h, för lutningar 10 ‰, 20 ‰ och 30 

‰. 

Lutning [‰] 10 20 30 

  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  

Starthastighet [km/h] 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Sluthastighet [km/h],  
efter 1 000 m +200 m 

299,0 297,5 294,3 292,7 289,4 287,9 

Tid [s] 14,4 14,5 14,5 14,6 14,7 14,7 

Tidsskillnad [s]  0,04  0,04  0,04 

       

Lutning [‰] 10 20 30 

  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  Fritt fält Tunnel  

Starthastighet [km/h] 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

Sluthastighet [km/h],  
efter 1 000 m +200 m 

209.1 208.1 202.5 201.5 195.7 194.7 

Tid [s] 21.1 21.2 21.5 21.5 21.8 21.9 

Tidsskillnad [s]  0.05  0.05  0.06 
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Bilaga 1, simulering av aerodynamiskt motstånd i 
tunnel 

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). Det 

innebär att om man i en simulering kan matcha tryckvariationerna, så kan man även 

beräkna det aerodynamiska motståndet. 

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, 

t.ex. 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. 

 

Figur 1: Tåg-tunnel trycksignatur från [7], karakteristisk tryckändring uppmätt i fix position i 

tunneln; frontvåg (ph), aktervåg (pt) och friktionsökning (pfr) 

I tyska guiden för bestämning av aerodynamiska laster [8] finns för validering av 

tunnelsimuleringsprogram referensfall för tunnelpassage med 400 m långt ICE 3. Figur 2 

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 7 är möjligen något 

konservativa, d.v.s. kan ge en något konservativ skattning av aerodynamiska motståndet i 

tunneln. 
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Friktionskoefficienten för tunneln har liten inverkan på tåg-tunnel trycksignaturen, men 

den påverkar dämpningen av trycket, vilket ses väl överensstämma i Figur 2b och Figur 2d. 

Utöver motivering av valda parametrar visar jämförelsen att 1-D simuleringar med 

ThermoTun programmet väl kan representera tryckvariationerna i tunneln. 

 

a)  b)  

c)   d)  

 
Figur 2: 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 [8].  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 7: 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,tr) 0.01 

 

Friktionskoefficienterna ger i simuleringarna motståndet till flöde (friktionskraften Ff) 

från tunneln respektive tåget (utom front och akter) som  

 𝐹𝑓 = 0.5𝜌𝐴𝑈2𝑐𝑓   (A1) 

Här är ρ är luftens densitet, A (=LPe) är ytan som ger friktionskraften, U 

medelhastigheten i tvärsnittet relativt tunneln respektive tåget. För tåget representerar 

friktionskoefficienten allt motstånd förutom från front och akter, vilket inkluderar 

aerodynamiskt motstånd från vagnsmellanrum, boggier m.m., d.v.s. inte enbart friktion. I 

tunnelsimulering består aerodynamiska motståndet på tåget av friktionskraften plus 

tryckkraften på front och akter. I alla simuleringar här är friktionskoefficienterna samma. 
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Förlustkoefficienter för front och akter representerar tryckförluster (p) associerade till 

flödet kring front och akter, och uttrycks 

 ∆𝑝 = 0.5𝜌𝑈𝑎
2𝜁    (A2) 

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

fronten respektive strax innan aktern. I alla simuleringarna här är h konstant medan  t = 

0.5B2, där B (= Str/Stu) är blockagarean. 

 

Simulering av aerodynamiskt motstånd för höghastighetslinjerna 

För simulering av aerodynamiska motståndet i tunnlar används tågets parametrar enligt 

Tabell 7, med justering av tåglängd. För tunnlarna används friktionskoefficienten enligt  

Tabell 7, medan andra parametrar anpassas efter simuleringsfall. 

Det kan vara motiverat att något justera friktionskoefficienter och förlustkoefficient för 

front för andra blockageareor när dessa avviker märkbart från kalibreringsförhållandena, 

men eftersom huvudfokus här är på dubbelspårstunnlar med area 91 m2 till 108 m2 bör 

dessa vara väl representativa och ingen justering görs. 

Figur 3 visar det simulerade aerodynamiska motståndet vid passage av olika långa 91 m2 

tunnlar i 320 km/h, med ett 200 m långt ICE 3. Trycket kommer att variera under 

tunnelpassagen p.g.a. tryckvågorna som rör sig fram och tillbaka i tunneln med ljudets 

hastighet. Tryckvågorna reflekterar med omvänt tecken i tunnelmynningarna, men ger en 

stegvist ökande lufthastighet framåt i tunneln. Allteftersom lufthastigheten framåt i tunnel 

ökar så minskar det aerodynamiska motståndet. Antalet passager av tryckvågorna är 

oberoende av tunnellängden, men för längre tunnlar blir inducerade lufthastigheten något 

mindre och aerodynamiska motståndet något större. 

För gångtider är ett lämpligt mått på aerodynamiska motståndet i tunneln medelvärdet 

under tunnelpassagen, Ave2 i Figur 3. Eftersom ThermoTun inte ger rätt aerodynamiskt 

motstånd för delar av tåget som befinner sig utanför tunneln så är det medelvärdet under 

tiden hela tåget befinner sig i tunneln. Därför är också kortaste tunneln 2 km, för att få en 

rimlig tid med hela tåget i tunneln. Ibland används ett konservativt mått som är 

aerodynamiska motståndet strax efter att hela tåget kört in i tunneln, Ave1 i Figur 3 (nivån 

ca 4 s efter tunnelinträdet, vilket sker vid tid 0 s). Ave1 är oberoende av tunnellängd.  

Resultatet för det aerodynamiska motståndet Ave2 ges i Tabell 8. Med C3 = 6.869 

N/(m/s)2 vid densiteten 1.225 kg/m3 för ett 8-vagnars ICE 3 (200 m), och C3 = 13.14 

N/(m/s)2 för två kopplade 8-vagnars ICE 3 (400 m), blir tunnelfaktorerna enligt Tabell 9. 

Variationen med tunnellängd är relativt liten, även om kortare tunnel ger en något lägre 

tunnelfaktor. Det finns en tydlig inverkan av tåglängd, så att kortare tåg ger lägre 

tunnelfaktor, vilket beror på att aerodynamiska motståndet från front och akter ökar mer 

än motståndet från övriga tåget i tunnel. Variationen mellan olika dubbelspårstunnlar med 

areor mellan 91 m2 till 108 m2 är relativt liten. 

Uppmätta tunnelfaktorer för ICE/V från [9] visas i Figur 4. De resultaten ger förtroende 

för de här beräknade tunnelfaktorerna, och antyder att de är något konservativa.   
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a)  

b)  

c)  
Figur 3: Simulerat aerodynamiskt motstånd (svart) för 200 m ICE 3 i 320 km/h genom 91 m2 

tunnlar, a) 2000 m, b) 6000 m och c) 10000 m. Två olika mått på aerodynamiskt motstånd, Ave1 

(röd) strax efter hela tåget kommit in i tunneln (tid ca. 4 s), och Ave2 (streckad blå) som är ett 

medelvärde under tiden då hela tåget är i tunneln.  
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Tabell 8: Beräknat aerodynamiskt motstånd i tunnel som medelvärde under tunnelpassagen för ICE 

3 i 320 km/h (200 m, och 400 m), för olika tunnellängder (2000 m, 6000 m, och 10000 m) och 

tunnelareor (68 m2, 91 m2, 98 m2, 108 m2). Densitet 1.225 kg/m3. 

  

Aerodynamiskt motstånd [kN], Ave2 

ICE3 (200 m) 2xICE3 (400 m) 

Stu B 2 000 m 6 000 m 10 000 m 2 000 m 6 000 m 10 000 m 

68 0,153 75,7 79,6 80,9 122,4 137,0 141,2 

91 0,114 69,2 71,6 72,3 114,4 123,8 126,4 

98 0,106 68,1 70,2 70,8 113,0 121,5 123,8 

108 0,096 67,0 68,8 69,3 111,5 119,0 120,9 

 
Tabell 9: Beräknad tunnelfaktor i tunnel för ICE 3 i 320 km/h (200 m, och 400 m), för olika 

tunnellängder (2000 m, 6000 m, och 10000 m) och tunnelareor (68 m2, 91 m2, 98 m2, 108 m2). 

  

Tunnelfaktor, Tf (Ave2) 

ICE3 (200 m) 2xICE3 (400 m) 

Stu B 2 000 m 6 000 m 10 000 m 2 000 m 6 000 m 10 000 m 

68 0,153 1,39 1,47 1,49 1,18 1,32 1,36 

91 0,114 1,28 1,32 1,33 1,10 1,19 1,22 

98 0,106 1,26 1,29 1,31 1,09 1,17 1,19 

108 0,096 1,23 1,27 1,28 1,07 1,15 1,16 

 

 

 

Figur 4: Resultat för uppmätt tunnelfaktor från tester med ICE/V, från [9], i tunnlar med area 82 

m2 till 90 m2.  
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