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NOVÁ TRAŤ STOCKHOLMSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ ŽELEZNICE
STOCKHOLM CITY LINE ❚ STOCKHOLM NEW CITY LINE
Výstavba nové linky příměstské železnice
ve Stockholmu je jedním z největších a nejdůležitějších stavebních projektů v současnosti ve Švédsku. 6 km dlouhý tunel prochází
pod

centrem

Stockholmu.

Po

dokonče-

ní celého tunelu se průjezdná kapacita kolejí
ve Stockholmu zdvojnásobí. ❚ The City Line is
one of the Sweden´s largest and most important
construction project – 6 km long commuter train
tunnel beneath central Stockholm. When the
project is completed in 2017, the track capacity
through Stockholm will have been doubled.

Stockholmská City Line je 6 km dlouhá nová trať příměstských vlaků, která
je mezi stanicemi Tomteboda a Stockholm Jih vedena v 6 km dlouhém tunelu s dvěma novými mezistanicemi,
pod náměstím Odenplan a pod velkou přestupní stanicí metra T-Centralen
(obr. 1). Po dokončení City Line v roce
2017 se přepravní kapacita železniční městské veřejné dopravy ve Stockholmu zdvojnásobí a vlaky budou moci
jezdit častěji a přesněji.
Častá zpoždění vlaků a zácpy na tratích jsou způsobeny nedostatečnou
kapacitou tratí ve Stockholmu. V současnosti totiž veškerá kolejová doprava, tj. příměstské, regionální, dálkové i nákladní vlaky, celkem 550 vlaků
denně, projíždějí Stockholmem pouze po dvou tratích (obr. 2). Po dokončení City Line budou příměstské vlaky
dojíždět do centra města po své vlastní trati 6km tunelem. Ostatní vlaky zůstanou na svých stávajících tratích. Pro
cestující se zvýší i pohodlí cestování, protože nové stanice jsou umístěny
pod stávajícími stanicemi metra a blízko povrchových autobusových linek.
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D V Ě N O V É V L A K O V É S TA N I C E

Dvě stanice City Line, Stockholm City
a Stockholm Odenplan, se stanou novými důležitými přestupními uzly městské veřejné dopravy s novými cestovními možnostmi. Pro cestující, kteří přestupují z vlaků na metro nebo autobusy, přinášejí nové přestupní stanice výrazné zkrácení jejich dojezdového času
a případné nové možnosti kombinací
s jinými typy dopravy.
Stanice Stockholm City
Stanice Stockholm City Line je umístěna ve středu města přímo pod rušnou přestupní stanicí metra T-Centralen metro station (kříží se tu tři linky me54

tra) a v budoucnosti zcela nahradí povrchovou stanici pro příměstské vlaky Stockholm Central (obr. 4). Stanice
Stockholm City bude mít dvě nástupiště a dvě podzemní vstupní haly propojené eskalátorovými tunely přímo se
stanicí metra.
Stanice Stockholm Odenplan
Nově budovaná stanice Stockholm
Odenplan nahradí stávající stanici Karlberg a bude sloužit jak příměstským vlakům, tak i metru (obr. 5, 10 a 11). Stanice bude přístupná po eskalátorech.
Nový vchod z povrchu bude umístěn
i u kostela St. Matyáše (Matteus Church).

Ž E L E Z N I Č N Í T U N E LY V E S K Á L E ,
VE VODĚ A V PÍSKU

Stockholm City Line prochází převážně
skalnatým prostředím, avšak mezi ostrovy Riddarholmen a Söder Mälarstrand podchází vody úžiny Söderström
v zatopeném (ponořeném) betonovém
tunelu.
City Line netvoří jeden tunel, ale mnoho tunelů. Souběžně s železničním tunelem prochází pod městem servisní
a únikový tunel se čtyřmi přístupovými
tunely pro záchraná a servisní vozidla.
Další tři ”pracovní” tunely budou potřeba pouze po dobu výstavby.
Hlavní tunel je dvoukolejný a jeho

BETON • technologie • konstrukce • sanace

❚

6/2012

S TAV E B N Í K O N S T R U K C E

❚

STRUCTURES

VSTUPNÍ HALA
NA ODENPLAN

ZELENÁ LINKA METRA

25 eskalátorů
7 výtahů
250 m délka nástupiště
10 000 m2 objem spotřebovaného betonu

VSTUP Z ULIC
VANADISVÄGEN
A DALAGATAN--

– 35 m pod úrovní terénu
– 10 m pod úrovní moře

STREET LEVEL

5

UNDERGROUND
CITY LINE

VSTUPNÍ HALA
NA SERGELS TORG

VSTUPNÍ HALA
NA CENTRALPLAN
3
Obr. 1 Střed Stockholmu s vyznačením trasy nové City Line
❚ Fig. 1 Centre of Stockholm showing the new City Line

MODRÁ
LINKA
METRA

Obr. 2 Vizualizace nové stanice ❚
Fig. 2 Visualisation of the new station
Obr. 3 Pohled na křížící se vlakové tratě před nádražím Centralen
v centru Stockholmu a na staveniště u Riddarholmen ❚ Fig. 3 View
on the intersecting rail tracks in Stockholm city centre in front of the
Centralen Station and construction site at Riddarholmen
Obr. 4 Prostorové schéma křížení tří linek metra a City line ve stanici
Stockholm City ❚
Fig. 4 Spatial intersection of three underground/metro lines and the
City Line in the Stockholm City station

VSTUPNÍ HALA
NA VASAPLAN

Obr. 5 Prostorové schéma křížení linky metra a City line ve stanici
Odenplan ❚ Fig. 5 Spatial scheme of the intersection of the
underground/metro line and City Line in the Odenplan station

cca 50 eskalátorů

250 m délka nástupiště

cca 20 výtahů

15 000 m2 objem použitého betonu
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S TAV E B N Í K O N S T R U K C E
Obr. 6 Významná historická budova
Stiftelsen, a) stavební práce v těsné blízkosti
objektu, b) zesílení základů budovy, c) dočasné
podepření sloupy ❚ Fig. 6 The building
“Stiftelsen”, a part of Swedish cultural
heritage, a) very close to construction pit,
b) reinforcement of the building foundation,
c) the building temporarily put on pillars
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Obr. 7 Stavební práce v prostoru stanice ❚
Fig. 7 Construction works in the station area
Obr. 8 Vrtání děr pro trhavinu pod ochranou
ostění ze stříkaného drátkobetonu ❚
Fig. 8 Drilling holes for explosives shielded
by moulding from sprayed fibreconcrete
Obr. 9 Úprava a dočišťování profilu tunelu
před nástřikem drátkobetonu
❚ Fig. 9 Finishing and cleaning of the tunnel
profile before spraying fibreconcrete

6b

Obr. 10 Ukládání výztuže v hloubené
části tunelu u nádraží v Tonteboda ❚
Fig. 10 Setting reinforcement in the
excavated part of the tunnel at the Tonteboda
Station
Tab. 1 Objem stavebního materiálu
spotřebovaného na výstavbu City Line
Tab. 1 Volume of materials used for
construction of City Line

Stavební materiál
trhaviny
počet odstřelů
beton

❚

Použité množství
2 000 t
cca 5 000
350 000 t

hloubka se mění od – 10 do – 45 m
s maximálním sklonem 3 %.
Servisní a únikový tunel prochází
souběžně s hlavním tunelem v celé jeho délce. Oba tunely jsou propojeny
21 příčnými tunely, které umožňují přístup údržby a záchranné slyžby či případnou evakuaci cestujících. Příčné
tunely jsou vybaveny požárními vraty a vzduchovými uzávěry. V případě požáru v hlavním tunelu se okamžitě po jeho detekci spustí mohutné
ventilátory, které zajistí přetlak vzduch
v servisním a únikovém tunelu, aby se
do něj nedostal nebezpečný kouř.
Pro zajištění přístupu a dopravy během během stavby je užíváno šest
„pracovních” tunelů. K třem přístupovým tunelům, které slouží jako pracovní, byly přidány ještě 550 m dlouhý tunel v ulici Torsgatan, další v ulici Vattugaraget a šestý z Norra Stationgatan.
56

6c

Tunelářské práce
Ne všude ve Stockholmu je pro stavbu
tunelů ideální skalní podloží. V oblasti Mariagårdstäppan v jižní části města
(Stockholms södra) jsou mocné vrstvy
písků (obr. 6). Trasa nově budovaného
tunelu železnice zde prochází v těsné
blízkosti významné historické budovy
Stiftelsen (obr. 17). Protože podloží pod
budovou bylo narušeno tunelářskými pracemi, byly její základy zpevněny ocelovým roštem a železobetonovou deskou a část objektu byla dočasně podepřena ocelovými sloupy. Po
dokončení stavby tunelu budou sloupy
odstraněny a budova bude usazena na
nových trvalých základech.

Výstavba City Line zahrnuje 15 km tunelů. Celkové množství vyrubané skály představuje objem 2,5krát větší než
zaujímá stockholmská hala Globen.
Každý z podzemních odstřelů začíná
vrtáním děr pro explozivní náplně (okolo dvou set pro plochu výrubu dvoukolejného tunelu). Vlastní odstřel se neprovádí jako jeden masivní, ale jako série menších odstřelů spojených s nižší
intenzitou vibrací (tab. 1).
Po odstřelu je hornina vyvážena na
povrch, drcena a připravována k použití na stavbách včetně City Line.
Z profilu tunelu jsou následně odstraňovány strojně, pokud je nutné i ručně,
všechny uvolněné kusy horniny.
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Povrch skály je zpevňován svorníky a kotvami, které mohou být i několik metrů dlouhé. Strop a stěny tunelu jsou
nastříkány drátkobetonem, který zabezpečuje ochranu proti
případnému odpadávání uvolněných kusů skály v budoucnosti.
Podloží Stockholmu je obecně velmi stabilní, skála úctyhodného stáří – 2 miliardy let. Je to ideální prostředí pro tunelářské práce, bezpečné samo o sobě.
Výstavba tunelu mezi ostrovy Riddarholmen a Söder
Mälarstrand však tak snadná nebyla. Zde tunel musí překonat 370 m širokou úžinu Söderström spojující jezero Malaren s Baltickým mořem (obr. 13). Projekt nabídl řešení v zatopeném (ponořeném) betonovém tunelu.
Aby byl maximálně ochráněn historický střed města před
zatížením těžkou staveništní dopravou spojenou s navážením a přesuny obrovského množství materiálu potřebného k výrobě velkého množství betonu, byl navržen za6/2012
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Obr. 11 Stavební jáma na náměstí Odenplan, a) letecký pohled,
b) zajištění jámy pilotovou stěnou ❚ Fig. 11 Construction pit at the
Odenplan Square, a) aerial view, b) securing the pit by stilt wall
Obr. 12 Vstup Vanadis (stav v srpnu 2012) do nové stanice Odenplan,
stavební jáma je vyhloubena těsně vedle kostela Svatého Matyáše
(světlá stavba) ❚ Fig. 12 The new entrance Vanadis (autumn 2012),
which is connected to the new station Stockholm Odenplan, just next to
the site is Sankt Matteus church (white building)
Obr. 13 Letecký pohled na úžinu Söderström
on the Söderström Strait

❚

Fig. 13

Aerial view

Obr. 14 „Vodní“ staveniště tunelu v únoru, hrazení brání zakrytí hladiny
ledem ❚ Fig. 14 “Water”construction site of the tunnel, barrier
against ice on the water surface

11b

Obr. 15 Stavební jáma na břehu ostrova Riddarholmen ❚
Fig. 15 Construction pit on the Riddarholmen Island shore
Obr. 16 V suché stavební jámě je připravováno napojení ražených
tunelů na zaplavovanou část ❚ Fig. 16 Connecting the excavated
tunnels to those underwater is being prepared in the dry construction
pit
Obr. 17 Portálová část tunelů před vyústěním do stavební jámy
❚ Fig. 17 Portal part of the tunnels in front of the construction pit

12

jímavý postup výstavby. Ocelové formy ve tvaru obrovského shora otevřeného kvádru byly svařeny v loděnici v Lotyšsku. Po baltském moři byly
plaveny až do přístavu v průmyslovém
městě Södertälje jižně od Stockholmu. Zde byly úzkým zdymadlem protaženy do vod jezera Malaren. Na břehu jezera na staveništi mimo město byly ve formách postupně vybetonovány
podlaha a stěny tunelu (vnitřní šířka tunelu je 21 m). Z části vybetonovaný tunel byl plaven dál do centra Stockholmu, kde byly nedaleko místa zaplavení
dobetonovány stropy jednotlivých dílů
58

a tunel byl sesazen na dně úžiny a zakotven do skalního podloží.
ŽELEZNIČNÍ MOST U ÅRSTY

V úseku mezi mosty Årsta a Älvsjö budou muset být železniční tratě zrekonstruovány tak, aby vyhovovaly novým
požadavkům na provoz příměstských
vlaků. Jako součást těchto prací bude
postaven i nový 1,4 km dlouhý most
přes tratě u Årsty.
Ne jen Stockholm
Osm z deseti vlaků, které projíždějí
městem, začíná nebo končí ve Stock-

holmu. Po dokončení City Line bude
na tratích procházejících městem dvakrát tolik místa. To znamená, že bude
možné zlepšit vlakové spojení mezi oblastí Mälar Valley a celým Švédskem.
Zelené tunely
City Line je environmentální projekt, tzn.
že pozornost je zaměřena na dodržování ochrany životního prostředí. Velmi významně se to projevilo při rozhodnutích
o dopadech stavebních prací na okolní
prostředí a život obyvatel v zasažených
lokalitách. Úsilí stavebních firem směřovalo do maximálního snížení hlukové zá-
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těže, péče o motory stavebních strojů s cílem omezení úniku olejů a nafty a recyklace veškerého vytěženého kameniva.
Dokončené stanice City Line i provoz v tunelech by měly
zaručovat maximální zvukovou izolaci, čištění vydechovaného použitého vzduchu i vody.
Redakce časopisu děkuje pracovníkům Trafikverket, Swedish Transport
Administration, za materiály (texty a obrázky) poskytnuté k přípravě článku.

Investor
Cena
Dokončení

The Swedish Transport Administration ve spolupráci
s městem Stockholm, Stockholmskou zemskou správou
a Stockholm Transport, SL.
SEK 16,8 miliard (v cenách platných v lednu 2007)
2017

Source: www.trafikverket.se/citybanan
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