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Marek Rabsztyn

Pociąg Gröna Tåget 
dla kolei szwedzkich 

Pociąg Gröna Tåget  jest odmianą pociągu REGINA 250, zbudo-
wanego przez firmę Bombardier w 2006 r. Pociąg REGINA 250 
jest 2-wagonowym elektrycznym zespołem trakcyjnym na napię-
cie 15 kV 16 2/3 Hz, o mocy 2,4 MW, mającym 2 pantografy na 
jednym z wagonów. Wagony osadzone są na 4 wózkach i każda 
oś jest napędna. Zespół wyposażony jest w 8 silników trakcyj-
nych asynchronicznych, o mocy 300 kW każdy. Pociąg Gröna 
Tåget  jest wyposażony w 6 silników trakcyjnych, z czego w wa-
gonie z pantografami są 4 konwencjonalne silniki trakcyjne asyn-
chroniczne po 300 kW każdy, tak jak w pociągu REGINA 250, 
natomiast w wagonie bez pantografów znajdują się dwa silniki 
trakcyjne z magnesami stałymi (Permanent Magnet Motor – PM). 
Moc znamionowa tych silników PM wynosi po 302 kW każdy, na-
tomiast moc szczytowa takiego silnika wynosi aż 1046 kW. Sil-
niki z magnesami stałymi charakteryzują się bowiem aż ponad 
2,5-krotną przeciążalnością w stosunku do silników indukcyj-
nych, dzięki czemu w pociągu Gröna Tåget można było zrezygno-
wać z czterech konwencjonalnych silników asynchronicznych 
i poprzestać na dwóch silnikach z magnesami stałymi. W ten 
sposób moc szczytowa pociągu umożliwia osiąganie także pręd-
kości 250 km/h, jak w pociągu REGINA 250, ale pociąg jest bar-
dziej przyjazny dla środowiska, chociażby ze względu na mniej-
szy hałas i mniejszą masę.

Tabela 1
Dane pociągu Gröna Tåget
Szerokość toru 1435 mm

Długość×szerokość 53 900×3450 mm

Napięcie 15 kV 16 2/3 Hz

Liczba silników 6

Moc znamionowa 2404 kW  

Prędkość maksymalna 250 km/h

Liczba miejsc do siedzenia 165

Liczba drzwi wejściowych na stronę 4

Producent pudeł wagonów Bombardier, stocznia KALMAR, Szwecja

7.8.2008 r. na linii Sztokholm – Västerås – Göteborg 
w Szwecji odbył się pokaz nowego pociągu dużej prędko-
ści Gröna Tåget, produkcji firmy Bombardier. Jazda odby-
ła  się na  trasie Sztokholm – Västerås, długości 102 km. 
Pociąg Gröna Tåget (Zielony Pociąg) jest to 2-wagonowy 
zespół  trakcyjny  o  prędkości  250  km/h,  którą  uzyskał 
7.8.2008 r. na odcinku próbnym linii Sztokholm – Väste-
ras. Jest to linia konwencjonalna zbudowana w latach 20. 
XX w., zaczyna się na km 64,500 od Sztokholmu i biegnie 
do km 95,000. Maksymalną prędkość uzyskano na ok. km 
75,000. Jazda odbywała się po lewym torze, który w Szwe-
cji  jest  torem  właściwym,  gdyż  na  kolejach  szwedzkich 
jest ruch lewostronny. 

Fot. 1. Pociąg Gröna Tåget podczas testów Fot. Bombardier

Fot. 2. Pociąg Gröna Tåget  po przyjeździe do stacji Västerås Fot. M. Rabsztyn
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Pociąg Gröna Tåget, który jest własnością spółki ta-
borowej Transitio, zbudowany jest w skrajni ładunkowej 
skandynawskiej i szerokość pudła wynosi 3450 mm, wo-
bec 2900 mm według skrajni UIC, jaka obowiązuje w Eu-
ropie kontynentalnej, między innymi i w Polsce.

Jazdę próbną poprzedziła konferencja prasowa na 
dworcu Sztokholm Centralny, w której wzięło udział ok. 
50 osób. Konferencję rozpoczął dyrektor Bombardier 
Transportation w Szwecji Jonny Hedberg. Udział wziął 
również dyrektor szwedzkiej infrastruktury kolejowej Ba-
nverket Per Kyhle. Dyrektor Kyhle przypomniał, że 
23.7.2008 r. pociąg REGINA 250 ustanowił nowy rekord 
prędkości Szwecji – 295 km/h. Próbę przeprowadzono na 
linii Sztokholm – Göteborg, na odcinku Skövde – Töre-
boda, ok. 200 km przed Göteborgiem. Poprzednio, 
w 2007 r., na tym samym odcinku pociąg REGINA 250 
uzyskał prędkość 282 km/h. 

Jak podał dyrektor Kyhle, nowe pociągi w Szwecji 
będą się charakteryzowały następującymi parametrami:

prędkość 200 km/h, lub więcej;
krótkie, 2-wagonowe zespoły trakcyjne, ale o możli-
wości łączenia w dłuższe składy w zależności od po-
trzeb przewozowych;
zużycie energii zmniejszone o 25% w stosunku do  
pociągu X2000, pomimo uzyskiwania prędkości  
250 km/h, podczas gdy pociąg X2000 ma prędkość 
200 km/h;
wózki o małym oddziaływaniu na tor i małym zużyciu 
zestawów kołowych;
siłowniki elektryczne do utrzymywania pozycji pudła 
w centralnym położeniu nad wózkiem;
niezawodność w ciężkich warunkach zimowych, panu-
jących zwłaszcza na północy Szwecji (do –40°C);
zwiększony komfort jazdy, a w tym hałas zredukowany 
do 65 dB przy maksymalnej prędkości.
Dyrektor Per Kyhle podał także, że Banverket zamierza 

w ciągu najbliższych 10–15 lat zbudować w Szwecji dwie 
linie dużej prędkości:

Sztokholm –  Göteborg, przez Jönköping;
Jönköping – Malmö.
W konferencji brały również udział inne osoby, które 

przyczyniły się do powstania pociągu Gröna Tåget, a mia-
nowicie: profesor Stefan Östlund z Królewskiego Instytutu 
Technologii (KTH), Henrik Tengstrand z Uniwersytetu 
Technologii i Sztuki w Chalmers oraz przedstawiciele 
Szwedzkiej Rządowej Agencji Innowacji (VINNOVA) i Pań-
stwowego Instytutu Badawczego Dróg i Transportu (VTI). 
Inż. Tengstrand powiedział, że wózki w pociągu Gröna 
Tåget są dostosowane do prędkości 250 km/h i spełniają 
kartę UIC 518. Dopuszczają one jazdę z bocznym nie-
zrównoważonym przyspieszeniem 1,1 m/s2, a ich siły od-
działywania na tor wynoszą 50–60% sił dopuszczalnych. 
Urządzenie centrujące położenie pudła na wózkach w cza-
sie jazdy po łukach pozwoli w przyszłości na powiększe-
nie szerokości pudła pociągu do 3,6 m, wobec obecnej 
szerokości pudła pociągu REGINA 250, a także pociągu 
Gröna Tåget – 3,45 m. W pociągu Gröna Tåget  urządze-
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Fot. 3. Stanowisko pomiarowe na pokładzie pociągu Gröna Tåget
Fot. M. Rabsztyn

Fot. 4. Wózki pociągu i siłownik centrujący położenie pudła wagonu na wózku
Fot. M. Rabsztyn

Fot. 5. Pantograf pociągu Gröna Tåget, wyposażony w 3 ślizgacze Fot. M. Rabsztyn

Gröna Tåget – Zielony Pociąg – rozpoczął się w 2005 r., i zgod-
nie z planem trwać będzie aż do roku 2010/2011. Przy wykorzy-

nie centrujące zwiększa komfort jazdy i nie dopuszcza do kontak-
tu wózka z odbijakami na pudle. Projekt badawczo-rozwojowy 
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staniu pociągu Bombardier REGINA program badawczy pojazdów 
kolejowych ma na celu rozwój nowej generacji pociągów dużej 
prędkości, które spełniają specjalne wymagania techniczne oraz 
transportowe w krajach nordyckich.

Po zakończeniu jazdy próbnej, w fabryce Bombardier 
w Västerås odbyła się jeszcze jedna konferencja prasowa, na któ-
rej przedstawiono szczegóły programu oznaczonego EC04, opra-
cowanego przez Bombardier. Składa się on z czterech haseł, roz-
poczynających się na literę „E”, wyrażonych w języku angielskim. 
Program EC04 jest wdrażany w  pociągu Gröna Tåget. W prezen-
tacji tego programu brali udział pracownicy Bombardier: Heiner 
Spannuth, pani Åsa Sandberg, Marcus Lindemann i Christian 
Köbel.
n Energy (energia) – sterowanie pojazdu energooszczędnym 
systemem MITRAC produkcji Bombardier, który może zaoszczę-

dzić do 15% energii, składowanie energii na pokładzie 
pociągu, odzysk energii hamowania, opływowy kształt 
pojazdu.
n Efficiency (wydajność) – zastosowanie silników 
z  magnesami stałymi, które w stosunku do silników in-
dukcyjnych charakteryzują się zwiększoną przeciążalno-
ścią, zmniejszoną masą, mniejszymi stratami, cichszą 
pracą i wystarcza im wentylacja własna. W konwencjo-
nalnym silniku indukcyjnym asynchronicznym strumień 
magnetyczny w szczelinie powietrznej jest wytwarzany 
przez prądy stojana i jest zmienny, natomiast w silniku 
z magnesami stałymi jest dodatkowo wytwarzany przez 
magnesy wirnika i jest stały. Badania firmy Bombardier 
wykazały, że silnik z magnesami stałymi może wytworzyć 
przy prędkości 300 km/h siłę trakcyjna 2,65 razy większą 
niż konwencjonalny silnik indukcyjny. Stąd – jak wspo-
mniano – w pociągu Gröna Tåget dwa silniki z magnesa-
mi stałymi zastępują 4 konwencjonalne silniki indukcyj-
ne.  Wysoko wydajne magnesy stałe, które wbudowane 
są w wirnik silnika, wytwarzane są ze spieków pierwiast-

Fot. 6.  Konferencja prasowa przed jazdą pokazową pociągu Gröna Tåget – przema-
wia dyrektor Bombardier Transportation w Szwecji Jonny Hedberg

Fot. M. Rabsztyn

ków ziem rzadkich: samaru – kobaltu lub neodymu – żelaza. 
Średnica wirnika silnika z magnesami stałymi jest o 14% większa 
niż silnika klatkowego, ale stojan jest odpowiednio mniejszy, tak 
że ogólne gabaryty silnika są jednakowe z gabarytami silnika in-
dukcyjnego.
n Economy (ekonomia) – osiąganie dobrych wyników ekono-
micznych poprzez zastosowanie układu sterowania pociągu EBI 
Drive 50, produkcji Bombardier, który wraz z układem ERTMS/
ETCS podpowiada maszyniście jak oszczędnie prowadzić pociąg, 
wykorzystując profil linii oraz zastosowanie wózków wyposażonych 
w radialne prowadzenie zestawów kołowych, mniej zużywające 
tor i same zestawy kołowe, a także wyposażonych w układ czyn-
nego poprzecznego zawieszenia pudła.
n Ecology (ekologia) – ochrona środowiska.
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