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Tommy Pohjola, Normal

Automatmetropojektet
Tyskt misslyckande oroar i Helsingfors
Dåliga nyheter från Nürnberg. Det kostar för mycket och sparar för litet,
säger det lokala trafikverket VAG om ombyggnaden som har många
gemensamma drag med metroprojektet i Helsingfors.

Automatmetroprojektet som fortfarande dras med stora problem drabbas nu av ett nytt bakslag. Uppgifterna
om motgångarna i Nürnberg tas på allvar vid Helsingfors stads trafikverk HST, som skickar en delegation
till Tyskland för att ta reda på vad som gått snett. Svaret är: allt.

Nürnbergs HST det vill säga VAG (Verkehrsaktiengesellschaft) meddelade i början på december 2012 att
det inte lönar sig att automatisera den gamla linjen U1. Linjen skulle förses med nya tåg och automatisk
hastighetskontroll. Projektet som skulle medföra stora inbesparingar var först kraftigt försenat. När
kostnaderna ökade gjorde VAG en ny trafikprognos som visar att nästan alla fördelar med automatiseringen
uteblir.

– Resetiden förkortas inte, passagermängden ökar inte och allt fler väljer egen bil. De goda milöjöeffekterna
uteblir, heter det i ett pressmeddelande.

VAG:s slutsats är att lägga ned "eftersom vi i det här läget inte kan räkna med delstatens eller statens stöd".

Helsingforsmetron automatiseras med Helsingforsarnas skattepengar. Västmetron finansieras delvis med
statsbidrag. Helsingforsarna deltar i byggandet med en större andel eftersom Helsingfors stad är via HST
delägare i Västmetrobolaget.

Studiebesök
När Helsingforspolitikerna på allvar i mitten på 2000-talet började diskutera automatmetron hänvisades det
ofta till Nürnberg. Det tyska projektet användes som referens vilket också framgår av pressmeddelanden
som fortfarande ligger kvar på VAG:s webbplats, och åtminstone två gånger har HST:s ledning besökt
Nürnberg.

Helsingforsdelegationen besökte Nürnberg i februari 2009. Man kan läsa om besöket på VAG:s webbplats.
Tidpunkten är intressant. Vid det här laget var Nürnbergs metroprojekt kraftigt försenat och leverantören var
den samma som i Helsingfors – Siemens. Informationen om problemen i Nürnberg har inte förmedlats till
stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet i staden och godkände avtalet mellan HST och
Siemens 2008.

Och nu är det bråttom med ytterligare ett studiebesök.

HST:s ledning gick inte att nå för en kommentar till den här artikeln.

Världsunikt
Trafikforskare Antero Alku var först med nyheten om magplasket fiaskot i Nürnberg.

– VAG i Nürnberg gick ut med det här den 3 december. Jag läste om det i en branschtidning och skrev om
det tre veckor senare i ett forum om kollektivtrafik. Jag kan inte undgå tanken att HST vaknat först efter det.
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Vad har automatmetroprojektet i Nürnberg och Helsingfors gemensamt?
– I båda städerna finns en gammal metrobana som man vill bygga om och i det sammanhanget slopa förarna.
Banorna är ungefär lika gamla. De är byggda på 1970-talet.

– Man säger att automatmetron gör det möjligt att köra flera tåg på banan samtidigt, alltså transporeta flera
passagerare. För att uppnå detta behöver man inte slopa förarna, sägs det. I Moskva, Paris och St Petersburg
kör förarna tågen med 90 sekunders intervaller. Vidare heter det också att automatmetron är tryggare. Men
automaten kan inte agera i oförutsägbara situationer och såna förekommer så länge vi har människor som
passagerare.

– För det tredje är automatmetron försenad i både Nürnberg och Helsingfors med flera år. Projekten har
ytterligare en gemensam nämnare – leverantören Siemens.

Och vad är skillnaderna, då?
– I Nürnberg tog man i bruk en automatisk metro på den nya linjen U3. På delar av banan kör de nya
förarlösa vagnarna tillsammans med tågen på linje U2 där man har förarna kvar. En sådan blandning får vi
aldrig hos oss. Tågen som köps för västmetron förses med förarhytt om det förarlösa projektet skulle
misslyckas.

– I Helsingfors startade man ett världsunikt projekt med att bygga om gamla tågvagnar. Det gick man aldrig
iinför i Nürnberg och min bedöming är att detta har man inte gjort någon annanstans heller eftersom det helt
enkelt inte lönar sig.

På vilket sätt har beslutsfattarna i Helsingfors följt med projektet i Nürnberg?
– Automattrafiken i Nürnberg skulle starta 2005. Det skedde tre år senare när den nya linjen U3 invigdes
och automattågen körde på delvis samma banavsnitt som de gamla tågen med förare. Tekniska problem
fördröjde ibruktagandet med ytterligare ett år. Upphandlingen i Helsingfors var klar i december 2008 och
affären gick till Siemens. Med andra ord borde beslutsfattarna i Helsingfors ha känt till problemen i
Nürnberg men det går inte att hitta några anteckningar om detta i beslutsunderlaget.

Vad borde man lära av misstagen i Nürnberg här i Helsingfors?
– I Nürnberg insåg man tidigt att det är svårt att bygga om en gammal metrobana och förse den med
automatisk hastighetskontroll. Ändå lät man där bli att dessutom försöka bygga om gamla tågvagnar.
Erfarenheterna som man fick från linjerna U2 och U3 har tvingat projektledningen att tänka om med U1.
Slutsatsen är att automatmetron inte ger de inbesparingar som man först räknade med. Huvudargumentet är
att flera tåg inte sedan heller ger nya passagerare. Hos oss tänker man tvärtom.

Antero Alku säger vidare att HST borde ha lärt av Nürnberg redan innan kontraktet med Siemens
undertecknades men senast i det skedet när problemen med det tyska bolaget började hopa sig i Helsingfors.

– Man har inte uppdaterat beräkningarna om kostnadseffektivitet i Helsingfors. Det är uppenbart att
automatisk hastighetskontroll inte lönar sig på gamla U1-linjen trots att tågen är nya och U3 är redan i bruk.

Antero Alku påpekar att U1 i Nürnberg har flera passagerare än metron i Helsingfors, men investeringarna
är större hos oss. Gamla tåg ska byggas om, tåghastighetskontroller installeras, en ny depå byggas, stationer
ska byggas om och så vidare.

– När det förhåller sig på det sättet är det ännu svårare att se lönsamheten i Helsingfors
automatmetroprojekt, säger han.

Nürnbergissä on metrolla suhteellisesti enemmän käyttäjiä kuin Helsingissä, mutta Helsingissä on enemmän
investoitavaa kuin Nürnbergissä. Kun investointi on suurempi ja käyttäjiä vähemmän, on vaikea uskoa, että
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kannattamaton hanke olisi Helsingissä kannattavampi.
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wikimedia commons, Normal
Stoppades. Moderniseringen av linje U1 i Nürnberg har misslyckats. Vilka
slutsatser Helsingfors stads trafikverk HST drar är en gåta.

Bild: metro_antero alku.jpg 27

Niklas Tallqvist, Normal
Trafikforskare Antero Alku.

Fakta 369

Helsingfors–Nürnberg
• Banans längd Helsingfors 21 km, Nürnberg U1 18,5 km

• Antal tåg: Helsingfors 108, Nürnberg U1 110

• Stationer: Helsingfors 17, Nürnberg U1 27

• Avstånd mellan stationerna: Helsingfors 1,27 km, Nürnberg U1 0,71 km

• Medelhastighet på banan: Helsingfors 41 km/h, Nürnberg U1 32 km/h

• Avgångar: Helsingfors 4 min intervaller (tekniskt möjligt med 2,5 min), Nürnberg U1 3 min

Citat 112

Slutsatsen är att automatmetron inte ger de inbesparingar som man först
räknade med.
Antero Alku, trafikforskare
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