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1. Inledning 
 
Den 20-21 maj besökte en delegation från 2013 års Stockholmsförhandling (Catharina 
Håkansson Boman, Erik Bromander och Sven-Åke Eriksson) samt från Trafikförvaltningen 
vid Stockholms läns Landsting (Anna Melin och Stefan Persson) Madrid och Barcelona. 
Syftet med resan var att studera tunnelbyggande och djupa stationer, som en del i en 
kunskapsuppbyggnad. 
 
Nedan beskrivs innehållet i studieresan. 

2. Madrid, måndag 2013-05-20 
 
Vädret i Madrid har nog varit bättre…. Måndag förmiddag, och enligt uppgift också dagarna 
innan, var kylig. Vid 10-tiden på förmiddagen sken solen från en klarblå himmel, men det 
var bara 8 grader. Det blev dock bättre framåt eftermiddagen, även om den riktiga 
sommarvärmen uteblev. 
 
Vi togs emot av Adif, som i princip motsvarar Trafikverket men enbart för det nationella 
järnvägssystemet (så egentligen som det tidigare Banverket). Vi fick en kort presentation av 
byggandet av Atocha-Chamartin-tunneln, som är en blivande tunnel för höghastighetståg 
under Madrid. Tunneln kommer att förbinda stationen Puerta de Atocha, som är Madrids 
station för höghastighetståg mot södra och östra Spanien, med Chamartín, som är Madrids 
station för höghastighetståg mot norra Spanien. 
 
Det konventionella nationella järnvägssystemet i Spanien har en bredare spårvidd än vad 
som är standard i större delen av Europa, men eftersom höghastighetstågen också ska kunna 
köras över nationsgränserna så byggs höghastighetslinjerna med europeisk standard. En 
konsekvens av det är att man har spårviddsväxlare som gör att tågen byter spårvidd 
samtidigt som man kör i 40 km/h. 
 
Tunneln är 7,3 km lång och går helt i jord. Nivåskillnaden mellan de båda stationerna är 
cirka 100 meter, och stigningar finns som överstiger 3 %. Tunneln har borrats, och man har 
använt en borr med 11,5 meter i diameter. Borrandet har tagit nio månader (OBS, att hela 
tunneln utom en kort bit i änden av tunneln går i sand, och det kan inte jämföras med tiden 
att ta sig fram genom berg). Tunneln är ännu inte tagen i drift, utan det återstår framförallt 
el- och signalinstallationer. 
 
Man har ingen räddningstunnel, men däremot nio evakueringstunnlar (nödutgångar), samt 
tunnlar för ventilation. Den djupaste nödutgången är 50 meter. Man är dock alltid i skyddat 
område så fort man kommit in i nödtunneln. Man har kapacitet för att kunna evakuera ett 
höghastighetståg med cirka 350 resenärer. 
 
Tunneln är dubbelspårig och trafikeras med 120 km/h, men utanför Madrid kör förstås 
tågen betydligt fortare. På en sträcka av cirka en kilometer vid Atocha är banan än så länge 
enkelspårig, vilket begränsar banans totala kapacitet till endast 6 tåg per timme. Enligt plan 
ska det dock bli dubbelspår på den återstående sträckan, men den anpassningen blir mycket 
dyr (se nedan). 
 
Tunneln korsar åtta tunnelbanelinjer, och just där bedrevs arbetena endast nattetid. 
Tunneln byggs med ballastfritt spår. Man har också bäddat in rälsen, vilket dels gör att 
bullret blir mindre (vilket annars är ett problem med ballastfritt spår) och dels gör att 
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tunneln kan trafikeras med vanliga bilar (se t.ex. figur 1 nedan) t.ex. för vissa typer av 
underhåll – man är inte helt beroende av rälsgående underhållsfordon. Förenklat har, enligt 
Adif, spår med respektive utan ballast följande för- och nackdelar: 

 Spår med ballast är billigare att bygga än ballastfritt, men kräver mer underhåll – 
ballastfritt spår är nästan underhållsfritt. 

 Spår med ballast gör att trafiken bullrar mindre än ballastfritt. Undantag är inbyggt 
ballastfritt spår, d.v.s. där man bäddar in rälsen med bullerdämpande material. Att lägga 
inbyggt ballastfritt spår är dock ännu dyrare, och även om underhållsbehovet är mindre 
så blir det ännu omständligare när det ändå behöver ske. 

Tunneln är försedd med LED-ljus (se figur 1 nedan) på 5 lux istället för vanliga lampor, för 
att hålla nere underhållskostnaderna. 
 
Kostnaden för tunnel och spår, men exklusive stationer, signal och el, är 230 miljoner Euro 
(cirka 2 miljarder kr). Att anpassa stationen i Atocha beräknas kosta cirka 300 miljoner Euro 
(cirka 2,6 miljarder kr). Europeiska investeringsbanken (EIB) har bidragit med lån. 
 
 
 
 

 
 
Figur 1, Ballastfritt och inbäddat spår i Atocha-Chamartin-tunneln. Även LED-belysningen 
syns längs tunnelväggarna, liksom möjligheten att köra med bil i tunneln. Foto: Sven-Åke 
Eriksson. 
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3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20 
Från Madrid (Atocha) åkte vi höghastighetståg till Barcelona. 
 
Höghastighetslinjen Madrid-Barcelona, och vidare till franska gränsen, är medfinansierad av 
EU, och även EIB har deltagit. 
 
Sträckan är 621 km lång, och resan tog 2 timmar 20 minuter. Tåget avgick på sekunden i rätt 
tid, och ankom sju minuter före annonserad tid. Den högsta hastighet vi noterade att vi kom 
upp i var 302 km/h, men det kan ha gått fortare någonstans där vi inte noterade det (banan 
uppges vara byggd för 350 km/h). 

4. Barcelona, måndag 2013-05-20 
På kvällen den 20 maj besökte vi på egen hand stationerna El Coll La Teixonera och 
Roquetes. Stationerna är djupa och ligger i den nordvästra delen av Barcelona, cirka 5 km 
från Plaça de Catalunya (centrala Barcelona). Denna del av Barcelona är tätbebyggd och 
mycket bergig. 
 
Stationen El Coll La Teixonera ligger längs linje 5 och är nästan 86 meter djup. Stationen 
tycktes ha väldigt få resenärer. Vi var där vid 19-tiden och det fanns bara ett fåtal resenärer 
förutom oss. Från stationen tog man sig med hissar upp till ett mellanplan, varifrån man 
kunde ta sig till ett par olika utgångar. Hissfärden tog 35 sekunder, och man kunde hela 
tiden se ut från hissen. 
 
Stationen Roquetes ligger längs linje 3 och är 63 meter djup. Vi klockade inte färden i hissen, 
men det tog inte längre tid än ”vilken normal hissresa som helst”. 
 

 
 
Figur 2, De fem blå ovalerna visar var de fem besökta stationerna ligger i förhållande till 
Barcelona centrum. 
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5. Barcelona, tisdag 2013-05-21 
Innehållet i denna del av rapporten utgörs av en kombination av anteckningar från besöket 
och en överlämnad presentation, ”The new Barcelona Metro Line Challenges”. 
 
Den 21 maj träffade vi två representanter från Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya d.v.s. Kataloniens regionala infrastrukturförvaltare. Vi besökte stationerna Fondo, 
Singuerlin och Can Zam. Dessa stationer ligger cirka 10 km norr om Plaça de Catalunya. 
Även dessa stationer ligger i en tätbebyggd och bergig del av Barcelona (egentligen i 
kommunen Santa Coloma de Gramenet). Stationerna ligger längs den helautomatiska linje 9, 
och ansluter vid Fondo till linje 1. 
 
Orsaken till att man tvingats till att bygga djupa stationer är dels de stora nivåskillnaderna, 
och dels att man styrs av de tidigare tunnelbanetunnlarna, vilka man ska tränga sig in 
emellan. Nivåskillnaderna kan illustreras med nedanstående bild (figur 3). 
 

 
 
Figur 3, Nivåskillnader i Barcelona, intill en av de besökta stationerna. Centrala Barcelona 
ligger längst ner vid havet. Foto: Sven-Åke Eriksson. 
 
Linje 9, tillsammans med linje 10, är en helautomatisk linje som när den är färdig är Europas 
längsta tunnelbanelinje, 47,8 km lång och med 52 stationer. För närvarande är cirka 10 km, 
med 12 stationer, taget i bruk. Resten av arbetet är stoppat p.g.a. den ekonomiska krisen. 
 
Kostnaden uppges till 138 miljoner Euro (cirka 1,2 miljarder kr) per km, och 132 miljoner 
Euro (cirka 1,1 miljarder kr) per station. Den mycket höga kostnaden för stationerna uppgavs 
till stor del bero på arkitektoniska krav, bl.a. i form av dyra materialval. 
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I grunden är flertalet stationer längs linje 9 utformade på samma sätt. Det innebär bl.a. 
följande: 

 Spåren på den dubbelspåriga linjen ligger över varandra istället för bredvid varandra (se 
figur 4, och figur 6). 

 Ovanstående gör att stationerna har två plan, där plattformen vid det ena spåret ligger på 
ett plan och plattformen vid det andra spåret i ett annat plan (se figur 4 och figur 6). 

 Man når plattformarna med hissar, vilka är placerade i ett schakt mitt för plattformarna. 
Antalet hissar varierar beroende på hur många resenärer som använder stationen. 
Hissarna angör en nivå mellan stationernas två plattformar. För att ta sig den sista biten 
till plattformen går man via en vanlig trappa. 

 Hissarna går med 2 meter per sekund, vilket inte alls kändes om uppseendeväckande 
fort. 

 Utöver ovanstående hissar finns också hissar för funktionshindrade. Det finns två 
sådana, och de stannar vid båda plattformsplanen just för att underlätta för personer 
med funktionshinder. För att locka resenärerna att använda de ”ordinarie” hissarna 
istället för de som är för funktionshindrade går hissarna för funktionshindrade 
långsammare. De går med 1,6 meter per sekund, vilket enligt uppgift är samma hastighet 
som hissarna i Stockholms tunnelbana. 

 Vid brand på en station finns kapacitet att utrymma så många resenärer som teoretiskt 
kan rymmas på plattformen och två fullsatta tåg. Man räknar då med fyra resenärer per 
m2. Stationen ska kunna utrymmas på 4 minuter, och med tåg inne ska det kunna ske på 
6 minuter. Man är i brandskyddat område när man kommit bort från plattformen och in 
i hissdelen av stationen. Hissarna för funktionshindrade kan användas även vid brand. 
Det finns även två trapphus som utgör nödutgångar. Området skyddas dels av 
branddörrar och dels av övertryck. 

 I tunnlarna finns nödutgångar mellan stationerna, men man utgår från att tågen inte ska 
evakueras inne i tunnlarna, utan de kör fram till en plattform och evakuering sker där. 
Nödutgångarna i tunnlarna är till för händelser då tågen inte kan köras. 

 Stationerna är försedda med plattformsdörrar. 

Tunnlarna går i huvudsak i berg (granit), vilket gör att tunnlarna har sprängts. 
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Figur 4, Hisschakt och station i genomskärning. Bilden från den presentation vi fick vid 
besöket. 
 
Hissarna avgår från det övre planet enligt en form av tidtabell, d.v.s. så att man kommer ner 
till plattformen i lagom tid innan tåget ska avgå. Men man kan också, som vanliga hissar, 
starta dem genom att trycka på en knapp. Hissarna styrs så att det ska finnas ett visst antal 
hissar som väntar vid plattform och ett visst antal som väntar på det övre planet. Antalet 
hissar på respektive plan varierar beroende på tid på dygnet. 
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Figur 5, Mellanplan med hissar. Till höger syns en (av upp till 6) av hissarna. Till vänster 
syns hissarna för funktionshindrade, samt trapporna till de två plattformarna. Bilden från 
den presentation vi fick vid besöket. 
 

 
 
Figur 6, Tvåvåningsstation i genomskärning. Bilden från den presentation vi fick vid 
besöket. 
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