
Ny kongevogn i Norge

Før jembane-Norge ble samlet tU ett nor-
malsporet jembanerike, var det noe tilfel-
dig hvilke baner som tidligere hadde egne
kongevogner.

Både Jarlsbergbanen 82 (Vestfold) og
Rørosbanen hadde egne kongevogner
(smalsporet 1067 mm). EUers brukte
Kong Oscar II og senere Kong Haakon 7
ordinære Iste klasses vogner når de var
ute og reiste.

Den første normalsporete kongevognen
Al 24001 ble tatt i bruk så sent som i

1962 av Kong Olav V ved åpningen av
Nordlandsbanen til Bodø.

På nyåret 1990 kom det en forespørgsel
fi"a kongevognskonduktøren, om vi kunne
se på inngangstrappen på den 30 år gamle
koagevogn. Al 24001. Denne trappen
var meget bratt og Kong Olav hadde van-
skeligheter med å komme på og av toget.
En samlet vurdering av vognens tekniske
og komfortmessige standard synliggjorde
straks att det hadde liten hensikt sbare å

gjøre noe<i med trappene. Enten måtte
vagnen by^es helt om, eller så måtte det
bygges en ny.

Ut over høsten 1990 ble det utarbeidet

noen forslag. Kong Olav ble i stillhet fo-
respurt om han ville ha noe imot å reise i
en ny og mer komfortabel vogn med tids-
messig utstyr (og bedre trapper?). Etter-
som svaret var ubetinget positivt, kom det
fart i prosjekteringsarbeidet. Norge skulte
arrangere OL '94 - det kunne passe med
en ny vogn?

Etter en mengde vurderinger ble vognkas-
sen til NSBs nye sovevogn WLAB-2
valgt. Denne er den største (lengste og
bredeste) i hele Europa, og med enkelte
endringer burde den være et perfekt

utgangspunkt for den. nye vagnen med 70
m2 gulvflate. Den kunne gå fi"itt i Nor-
ge/Sverige og komme fram til København
som speslaltransport. På lengre reiser ville
Kongen uansett benytte fly eller skip.

Gjennonadesignet vogn
I august 1991 ga NSBs styre sin tilslut-
ning til prosjektet, og kontraktsforhand-
lingeae ble igangsatt umiddelbart.

NSBs eget verksted på Grorud ble hoved-
leverandør. ABB Strømmen Skulle levere
vognkasse og bobler. For NSB løste det
et problem med overkapasitet i verkstede-
ne, og kompetanse hadde man på plass.

Etterkom det kua skulle bygges en vogn
og ikke 100, ble konstruksjon og bygge-
prosess vesenriig forenklet, og det ble
opprettet et &prosjekneam<! som ingen har
sett maken til i Norge.

I stedet for å bruke tusener av timer til å
tegne vanskelige, til dels meget kompli-
sene tegninger av rør og kabeltrekk
m.m.m. bygget vi en modell i inålestokk
l :20. Her ble løsningene utprøvet, her ble
metoder og problemer diskutert og løst.

NSBs designfilosofi i dette prosjektet var
at vagnen skuUe være tvert igjennom
funksjonell, med praktiske og hen-
siktsmessige løsninger. Ingen luksus, in-
gen overdådighet. Vi skulle produsere en
kongevogn soni viste norsk design på sitt
absolutt beste, med kompakte løsninger,
lyse nordiske treslag på veggene, standard
norske møbler og iiinredningselementer
som samtidig tok minimalt med plass og
norsk, evt. skandinavisk, utstyr.

Vognkassenjra en afNSBs nye sovevogne ble vaigt til den nye opgave.

I tillegg skulle vi utprøve en mengde nye
løsninger som trapp m/bevegelige trinn,
dusjer, nye himlinger osv. for å få erfaring
til våre ordinære tog.

Tekniske forusetninger
En ombygget vognkasse for sovevogn
WLAB 2 er basis for planløsningen. Det
var ikke ønsket forandringer som krevet
nye styrkeberegninger og tester av vogn-
kasser. Nye vinduer og flytting av inngang
er gjort under disse forutsetningene. Inn-
gangen er flyttet frå vognenden til mellom
boggier. Nødutgangen i moisatt vognende
er beholdt urørt. Vindusplassering og
størrelser er tilpasset den nye planløsnin-
gen. Vagnen brukes av kongefamiUen bå-
de ved ofifendige r?iser og privat i forbin-
deise nied ferier. Dette har preget plan-
løsningen og disponeringen av arealet,
slik at vagnen er tilpasset begge situasjo-

De funksjonene som skal være ålment til-
gjengelige, er lagt til vognenden ved inn-
gangen. Dette er et stort felles oppholds-
rom og konferanse og spiseroin, et vakt-
rom, garderobe og toalett for betjening og
gjester og kjøkken.

I motsatt vognende ligger private soveku-
peer for kongeparet, deres omklednings-
rom samt toalettet og dusjrom. Den de-
len av vognen er privat. Mellom den åpne
og private delen av vagnen ligger to kupe-
er for gjester og barn med felles toalett og
et mindre opphaldsrom for uformelt sam-
vær. Dette rommet kan også brukes som
kontor.

All innredning er bygget over en felles
minste inodul på 480 mm. Dette er en
basisstørrelse for alle inniedningselemen-
ter. To ganger modulen gir formatet på
veggelementer, Innredningen er produsert
ferdig, overflatebehandlet utenfor vognen
og montert inn som ferdige enheter.

Det er montert skap ved yttervegg i hele
vognens lengde. Disse dekker fiere fank-
sjoner. De er brukt til ekstra oppbeva-
ringsplass ved kupeer og kjøkken. Flere '.
skap er disponert til tekniske installasjo-,
ner som styringstavler, tenninering av
kabler m. v.

Dei er utviklet et imirednmgsprogram
hvor komponenteae kan byttet ut eller
flyttes slik at bruken av skapene kan for-
andres etter ønske. Skapene vtrker også
som ekstra isolasjon og lyddempmg mot
ytterve^ene. Alle vegger, skap og innred-
ning kan monteres ned, byttes ut eller
forandres i utførelse.

AU innredning er utført i vannfast kryss-
finer som er laminatbelagt eller finert.
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Toaletter og dusjrom er bygget som sepa-
rate moduler lagret opp uavhengig av den
øvrige innredningen. Det er lagt varme-
kabler i gulvene i disse rammene, og de er
flislagt innvendig. Um og fugemasse er av
tilsvarende type som anvendes på olje-
plattformer for å kunne tåle påkjeimitiger
ved bevegelser i vogakassen.

Vognens energiforsyning
En statisk hjelpestrømsomformer leverer
50 KW »husholdningstrøm« 220v 50 hz.
slik at det har vært mulig å installere stan-
dard hvitevarer og benytte vanlig hus-
holdningsmaskiner. Normalt må slikt ut-
styr bygges om til en fi-ekvens på 16 2/3
hz hvis det skal anvendes i tog.

Vognens enei^iforsyning kan benyttes i
alle de nordiske landene. Det er bygget
inn en spenningsvelger og omkoplingssy-
stem som kan mates med lOOOv 16 2/3 hz
eUer 1500v 50 hz.

Det finnes også en hjelpestrømstransfor-
mator i vagnen soin forsyner varmeele-
menter og batterilader samt deler av be-
lysningen med 36v 16 2/3 hz.

Årsaken til at det er bygget inn flere ad-
skilte omformersystemer er at det er øn-
sket å begrense uttaket av.220v 50 hz da
dette er dyrt og plasskrevende.

Vagnen har en ferskvannstank på 1200 l,
to vannberedere på tilsammen 160 l og en
hydrofortank som sørger for et stabilt
vanntttykk. Avløpsvannet samles i en egen
spillvaruastank slik at vann og avløp er et
lukket system.

Alle avløp er forsynt med pumper slik at
vannet ledes bort selv om vognen er i fart
og har varierende helling.

Toalettsystemet er et vakuumanlegg med
egen samletank.

Innekliinaet
Vognen er fulUdimatisert med både kjøle-
og varmeanlegg. Anlegget er dimensjo-
nert for å kuime halde en innetemperatur
på +22°C ved en utetemperatur ned til
-40°C.

Ved sommerdrift vil luften kjøles ned til
en temperatur tilpasset utetemperaturen.
Innetemperaturen vil aldri kjøles ned til
mer erm 5°C under utetemperaturen.

Kjølekompressor, kondensator og strøm-
forsyningsenheten for klimaanlegget er
plassert under vagnen.

Aggregatet eller luftforberedningsanlegget
ligger i taket i den ene vognenden. Tem-
perert luft føres til de enkelte rammene

Av Terje Meyer,
industridesigner, l_ . ^.

og fordeles i kanaler i tak og ved gulv. I
tillegg er det elememer for ettervanning
av luften i hvert roin slik at temperaturen
kan reguleres individuellt.

Luften har en utgangstemperatur på
+22°C og kan reguleres ±20°C ut over
middeltemperaturen.

Rom som toaletter, dusjrom, kjøkken og
salong hvor røking er tillatt, har avtrekk
ut. Luften i de øvrige romniene hentes til-
bake til aggregatet via et omluffsystem for
å redusere energiforbruket. Dette utgjør
40% av den totale luftmengden.

Det er en stereo VHS videospiller i hven
av oppholdsrommene, samt en videopro-
jektor for visning på storskjerm i det
største oppholdsrommet.

VaktTonunet har et felles radio og mu-
sikkanleg med høyttalere montert over
himling i alle rom. Høyttaleme brukes
også ved informasjoxij varsling osv.

I soverommene er det installert en egen
radio og CD-spiller med høyttalere. Dette
kan benyttes uavhengig av fellesanlegget.

Vagnen er komplett utstyrt for bruk, med
møbler, dekketøy, kjøkkenutstyr og alt det
ellers er behov for ved bruk.

All handelsvare er valgl innen kjente, mo-
deme, norske produkter. Der hvor det ik-
ke har vært mulig å finne norske produk-
ter, er disse hentet fi-a de øvrige skandina-
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og lacob Heiberg,
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viske landene, slik at vagnen må sies å ha
en klar nordisk profil.

Det endelige resultat
Samarbeidet med Slottet har hele tiden
vært glimrende. Kong Olav V døde vinte-
ren 90/91, og prosjektet fortsatte med
Kong Harald. Vi opplevde en rask og di-
rekte dialog hvor Slottet deltok med stor
interesse i alle valg og avgjørelser.

En så sammensatt og teknisk komplisert
vogn kunne fort ha avstedkommet en
mengde store »overraskelser«. Så har fak-
tisk ikke stgedd. Noen justeringer., noen
tilpasninger, men ingen store overraskel-
ser og det i en vogn som er bygget etter
de mest moderne prinsipper nogensinne.

Det endeUge resultatet er blitt helt ene-
stående. Aldri har man tidligere sett en
tilsvarende vogn hvor teknikk og formgiv-
ning er så sammensmeltet. Innredningen
ser så enkel og liketil ut - ikke en synlig
skrue noe sted. Men bak fasaden ligger et
hav av nye løsninger, nye prinsippet, nye
metoder. Dei tidligere spente forholdet
mellom designere og ingeniører/togbygge-
re er erstattet med en samarbeidsånd som
er helt spesiell og vagnen er blitt deretter.

Vognen er blitt funksjonell, modenie og
fi-emtidsrettet og viser hva det moderne
industri-Norge kan få til.

Vagnen ble tatt i bruk av kongeparet 10.
februar '94 - 2 dager før OL startet - og
helt etter planen.

Budsjettet på 30 mill. kroner holdt også.
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Den store salon i kongevognen. (Fotos: Rune Venjar).
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