
Några amerikanska tunnelbanesystemi
 
AV BYRAINGENJÖR OLOF ZETTERSTRÖM 

U nder den gemensamma be
teckningen »Rapid Transit», 
som kanske kan översättas med 
snabbtrafiksystem, drivs i flera 
storstäder i USA lokalbanetra
fik i tunnel, på viadukter (»ele
vated») och på egen banvall. 
Trafikeringen sker antingen med 
spårvagnar eller med tåg av tun
nelbanetyp, sammansatta av ända 
till elva vagnar i New York och 
upp till åtta vagnar i. Chicago. 
Under lågtrafiktid kör man med 
mindre tågenheter, exempelvis 
fyra elier tre vagnar, i avsikt att 
ge trafikanterna täta turer hela 
dagen. Det ligger ju i trafik
företagens intresse att på så sätt 
värva kunder, som kanske skulle 
föredraga att köra sin egen bil, 
om turlistan vore glesare. Vid 
förortsstationerna finns för öv
rigt ofta stora avgiftsfria parke

l I denna artikel lämnar författaren en 
redogörelse för iakttagelser och rön, som 
han gjort vid en studieresa till USA dec. 
I946-jan. 1947· 
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ringsplatser, där folk, som bor 
långt från banan, kan ställa sin 
vagn och fortsätta med det snab
bare och billigare masstransport
medIet till stadens centrum. 

Ett annat vanligt sätt att mata 
banorna, så att stationernas tra
fikområden blir så stora som 
möjligt, är att ordna goda anslut
ningar till buss-, trådbuss- och 
spårvägslinjer. På kartan över 
Boston ser man sålunda hur Yt
nätets linjer löper samman till 
knutpunkter vid Rapid Transit
banorna och särskilt vid deBs 
ändstationer, som utformats till 
mycket bekväma omstignings
platser. 

övergången är fri, även mel
lan olika trafikslag i Boston, 
och resan kostar 10 c = 36 öre 
enligt kursen. Ar 1945 levererade 
stadens trafikbolag 420 milj. re
sor, av vilka ett stort antal inne:'" 
fattade två enkelresor. Hela an
talet resor ligger väl ungefär 

vid dubbla vår SS-siffra. Ekono
min är ansträngd även i Boston, 
där trafikföretaget betalade 
milj. dollar i skatter år 1945 och 
dessutom 2,8 milj. i ränta och 
avskrivning på tunnlarna. Skat
terna är för övrigt föremål för 
en del gruff. I december förra 
året ansåg sig grannstaden Eve
rett ha 100 000 dollar att fordra. 
Polisen ryckte då ut och stop
pade fyra bostonbussar, vilka 
bogserades bort och kvarhölls i 
avvaktan på att skatten skulle 
betalas. Busstrafikens radiobil
kontrollörer fick genast medde
lande om beslaget och lyckades 
di rigera återstående bussar på 
linjen förbi· Everett. 

Innan vi lämnar den gamla 
fina staden Boston bör nämnas, 
att den ena nord-sydliga tunnel
banan trafikeras av spårvagnar, 
som från ett helt knippe av Yt
linjer samlas upp i en intensiv 
tunneltrafik med två- och tre
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.Stor-Boston består av 14 städer, sammanbHndna av järnvägslinjer, fyra tllnnelbanor och ett 

.stort antal spårvägs-, bHSS- och trådbHsslinjer. Tunnelbanorna, som på vissa sträckor går som 
viadHktbanor, är markerade med griivre linjer än ytnätet, likaså en snabbspårväg slider om 
.Ashntont. Lokaltrafikområdet omfattar bortåt 2 milj. invånare, vilka fiiifogar ö'ver 600 tHnnel

banevagnar, 1 200 spårvagnar, 260 trådbussar och nära 800 bussar. 

'vagnståg av modern PCC-typ 
(enriktningsmotorvagnar), om
växlande med ensamma vagna l 
av äldre typ. Under högtrafik 
kommer man upp till 97 spår
'vägståg i timmen på ett spår. 

Ändstation i Boston. Strax innanför 5 miles
cirkeln, vid Ashmont, kommer tågen från den 
södla tunnelbanan upp i dagsljuset och kör in 
i en stor stationshall. Över viadllkten i bak

.grunden kommer spårvagnarna in i samma 
hall, och omstigningen sker »inomhus». Under 
viadukten en kryssväxel, där tunneltåget just 
har växlats över till rlOrrgående spår och 
.åter vänder till stationshallen. Max. 34 tåg i 
.timmen med fyra tvåmotoriga 21 m-vagnar. 

Blocksignalerna sitter tätt och 
har tre färger, varvid gult an
vänds som varsamhetssignal. 

I spårvägstunnlarna används 
luftledning och på tunnelbane
systemet strömskena med träiso
latorer. Egna ångkraftverk och 
likriktarestationer levererar den 
elektriska energin, 250 milj. k\Vh 
per år för tunnel- och ytnätet, 
dvs. fyrdubbla stockholmssiffran. 

Närmast större stad vid ost
kusten, Philadelphia, har trafik
medel av alla de slag, som före
kommer i Boston, samordnade i 
ett privat bolag. Sedan år 1907 
uppbär staden en viss avgift av 
bolaget för varje tunnelbanetra
fikant, och med den förra året 
gällande taxan, för banor, spår
vägar och vissa busslinjer, - 8 
c eller två poletter för 15 c, 3 c 
övergångstillägg inom central
zonen och fri övergång utanför 
denna hade man svårt att 
klara de stigande lönekostna
Uerna. De automatiska vändkors, 
som släpper fram tunnelbanerese
närerna en och en, allteftersom 
polletterna sticks in, kan utan 
vidare användas för en »dime», 
dvs. 10 c, och vid det här laget 
torde avgiften vara höjd till det 
beloppet, men med rätt till flera 
övergångar. På bana och spår
väg skulle man då få köpa 4 po
letter för 35 c med rätt till en 
övergång, dock ej till buss eller 
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Philadelphias viaduktballa, seddfrån ett väst
c~ående tåg mot city (högertrafik). Ström
s,~enan hänger på denna äldre bana IJid cent
rumbalken. I bakgrunden Delaware Bridge, 

som pir tunneltåg till Call1den Town. 

trådbuss. Förortslinjernas zon
tillägg utanför stadsgränsen av
sågs bli oförändrade. 

Trafikområdet omfattar drygt 
3 milj. invånare, som beräknas 
företa ca 3,5 mil j. enkla resor 
Rer dag, motsvarande 2,1 milj.. 
avgifter, dvs. tre gånger vår 
siffra i Stockholm. Detta före
faller högt med tanke på att Phi
ladelphia har en bil på var fjärde 
invånare. Liksom i Boston har 
man ca 500 tunndbanevagnar. 
Vidare finns omkring 1800 

spårvagnar, 100 trådbussar och 
800 bussar. Denna vagnpark 
täcker inte behovet, trots att de 
större tunnelbanevagnarna kan 
ta 250 a 265 personer och spår
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Centrum av Chicagas bansystem med den färdiga tunnelbanan (grov linje), den halvfärdiga 
(medelgrov linje) och viaduktbanor (tunna heldragna linjer). Tre stationer i city har en 

gemel1Sam kilometerlång plattform med 8 uppgångar, markerade med l/ita rutor. 
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Likriktarestation, byggd av staden Philadel
phia 1930. Trafikföretaget har skaffat el-ut
rustning. På stationen finns två aggregat på 
vardera 2500 kw. och plats pnm för ytter

ligare två aggregat. 

vagnarna upp till I IS. Stora ny
anskaffningar pågår. 

Bansystemet utgör stommen i 
ett finmaskigt ytnät, där linjerm 
i de ofta enkelriktade gatorna 
korsar varandra under räta vink
lar. Antalet tunnelbanor är tre, 
av vilka två är genomgående och 
korsar varandra under City Hall 
i stadens centrum. Härtill kom
mer en kort pendelbana och en 
underjordisk infart för 6 spår
vägslinjer med enkelspårig slinga 
under City Hall. 

A v de båda huvudbanorna går 
den nyare nord-sydliga helt i tun
nel, delvis byggd med plats för 
fyra spår, för att i framtiden 
möjliggöra expresstrafik, medan 
den äldre öst-västliga banan 
utanför stadscentrum går som 
viaduktbana. Som framgår av 
bilden har man rätt fri utsikt 
från en sådan, men syn- och hör
selintrycket under järnkonstruk
tionen på en trång gata blir 

En gatubildfrån Camden Town. Där tunnel
banan slutar, tar trådbussen vid. Bilden är 
tagen julafton 1946 och de 111usiceran de fräls
ningssoldaterna vädjar till allmänheten att 

Mila grytan kokande. 



desto dystrare. Man planerar 
också att lägga om en del av via
duktbanan till tunnel. 

Vid vissa ändstationer finns 
di rekta gångtunnlar till de an
slutande spårvägs- och busslin
jernas hållplatser, som i en del 
fall ligger innanför spärrområ
det. Trafikanten behöver då inte 
köpa övergångsbiljett i spärren 
på den station, där resan påbör
jas, utan kan lägga sin pollett i ett 
-automatiskt vändkors och slipper 
köerna vid de bemannade spär
rarna. 

Spärrpersonalen är regel 
kvinnlig, och någon gång ser 
man även kvinnliga förare på 
tunnelbanetågen. De fick rycka 
in som förare i stället för mobi
liserad personal och tycks sköta 
jobbet fint. Konduktörerna på 
tvåmansspårvagnarna är numera 
manliga. 

Tunnelbanorna och ytnätet får 
sin 600 volts likström från ge
mensamma likriktarestationer 
med ett inbördes avstånd av ned 
till 1,6 km, en del avståndskon
trollerade. Kraften köps som 
högspänd växelström, och ener
giförbrukningen rör sig om 400 

milj kWh per år för hela syste
met. Toppeffektens entimmes
värde ligger omkring 100000 
kW. Förhållandet mellan de två 
sistnämnda siffrorna tyder på att 

Chicagos långa centrala stationsplat!form är 
upplyst med lysämnesrör. Ventilationsluft 
kan blåsas ned genom 1,5 m vida rör, som 
mynna ut under plat!(ormen. Till vänster på 
bilden ser vi den oskyddade strömskenan. 
Stationernasfärgskala går omväxlande i blåu, 
rö'U grö'nt och brunt, vilket underläUar orien

teringen. 

Philadelphias nyare tunnel
banevagnar, vilka även trafi
kerar Delaware Bridge, är 20 

m långa och 3 114 breda, med 
plats för fem sillande i bredd. 
67 siUplatser med rö'd och grå 
skinnklädsel. Glödlampsbelys
ning i aluminiumrännor med 
plastic-Iameller som· bländ
skydd. Ljusskylten i taket visar 

namnet på nästa station. 

trafiken är nästan lika »toppig» 
som Stockholms. Under vinterns 
middagstimmar kl 10-14 kör 
man med ca 37 % av högsta an
talet tunnelbanevagnar, som är 
i gång kl 17-17.3°, medan mot
svarande si ffror för spårvagnar 
och bussar är 45 resp. 24 %. Pro

blemet att kapa trafiktopparna. 
och sprida ut dem i tiden är in
ternationellt. 

Fyramiljonerstaden Chicago 
fick sin första tunnelbana för 
lokal persontrafik färdig år 1943 
(se beskrivning av fbriö Samu
elson i SoB nr 8, 1944). På den 

Övre stationsplan i Chicago. Från rulltrappan går man ut genom den höga vändkorsgrindett 
till vänster, som hindrar folk au komma in utan aU passera automatspärren till höger eller 

den bemannade spärren därintill. 
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andra tunnelbanan, som löper 
paral'lellt med den första genom 
stadens centrum, återstår ännu 
att	 installera spår, ledningar och 
stationsutrustning. Den blivande
förbindelsen mellan den andra 
banan och det äldre viadukt
banesystemet har nu fastlagts 
(se	 kartan). 

Viaduktbanorna, som i cent
rum avlastas av tunnelbanan, 
började trafikeras med ångtåg 
redan 1892, och den första elekt
rifieringen kom år 1895. En mo

•	 torvagn drog på den tiden fyra 
släpvagnar, och accelerationen 
inåste ha varit rätt dålig. Via
duktbanorna sammanstrålar till 
en stor dubbelspårig slinga med 
!O stationer i city, där tågen 
cirkulerar motsols på båda spå
ren. Bansystemet är på vissa del
sträckor trespårigt, så att ex
presståg kan köras i ena rikt
ningen under morgonrusningen 
och i andra riktningen på efter
middagen. Andra sträckor är 
fyrspåriga och tillåter express
trafik i båda riktningarna sam
tidigt. En del tåg går 13 km utan 
stopp, andra 9 km osv. Bansyste
met omfattar 140 km ink!. tun
nelbanan, motsvarande 330 km 
enkelspår. 

Chicago Rapid Transit Co. 

äger ca I 600 vagnar, och dessa 
tar hand om ungefär hälften 
av masstrafiken till och från 
city under rusningstid, medan 
järnvägar, spårvägar och bussar 
tar den andra hälften. Tunnel
banan trafikeras än så länge en
dast av ett 20-tal tåg per timme 
i vardera riktningen, men sig
nalsystemet tillåter en fördubb
ling av turtätheten. I viadukt
banans stinga kör tågen »hack i 
häh, givetvis med låg hastighet. 

Antalet resor på bansystemet 
var 203 milj. år 1945 och medel
resläng'den 12 km, en ovanligt 
hög siffra för ett lokaltrafikföre
tag. Den tidigare tillämpade la c
taxan täckte inte utgifterna och 
höjdes förra året till 12 c. 5000 
personer är anställda i Rapid 
Transit-bolaget, som staden nu 
står i begrepp att övertaga. 

Bolaget köper sin drivkraft i 
form av 620 volt likström. Topp
effekten är 76000 kW, mätt på 
växelströmssidan och den årliga 
energiförbrukningen omkring 
250 milj. kWh. 

Vagnarna är byggda år 1899 
-1924, med undantag för de 
moderna, snabba förortståg, som 
använder viaduktbanan som in
fart. Dessa tåg går med luftled
nmg på ytterst räckorna och 

Från	 denna central kontrolleras Chicagoba
nornas striimmatning, pumpar och fiäklilr. 

kopplas om till drift med ström
skenor på viaduktbanan. De år 
1945 för tunnelbanetrafik be
ställda experimentvagnarna av 
ledad typ med fyra boggier var 
nästan färdiga i januari och hål
ler väl nu som bäst på att prov
köras. 

Den största tunnelbanestaden, 
jVew York, med sina tre vittut
grenade bansytem och 7 000 tun
nelbanevagnar har redan tidigare 
fått experimentvagnar och gjort 
stora vagnbeställningar. New 
Yorks trafikssystem fordrar 
emellertid ett särskilt kapitel, 
och jag får kanske tillfälle åter
komma till det i ett följande 
nummer av tidningen. 

Turistföreningens årsskrift 1947 
har just u1Jkol11l111it Det är el1J volym 
p·å nära 400 sidor full av härliga ibil
der och intressant text. Huvudparten 
av den ä'r ägnad åt 130o-tal-et, :l>Bir
gittas» år'hunclTade. Många av artilk
lama är oakså ägnade just åt d~t 

sv,eng,ka 'heLgonet ooh den kyrkliga 
'konsten under årlhundrad~t. Men även 
så världsliga ting l1J.ehandlas som de 
gamla Ibergslag-erna och det dåtida 
'klädmodet, som våra dagars v-etens·ka
pare kunnat ge en god bild av. tack 
vare fyndet aven mördad vandrare i 
en mos'se. Men årsskri,ften ägnar som 
vanligt även våra da'gars Sverige en 
del av 'utrymmet. Här skildras t. ex. i 
ord och tjusiga bilder vad som gjorts 
och göres för att mj.u.ka upp stenök
nen Stockholm om bilder från golf
banor i oli'ka delar av landet kan av
njutas av även icke golfspelare. Och 
till sist får även de fjällbitna sitt lyst
mäte. Slutet gott - allting gott. 

WÖ 

Konstintresserade 
görs härmed: uppmär'ksamma på en li
ten skrift, g,om givits ut av Samaribets
nämnden :för konstföreningar i Göte
borg. Den heter »400 rkonstord» och 
lämnar en kor.ufattad förklaring över 
de vanl igaste termerna .om konst. 
Boken, som är rikt illustrerad bl. a. 
med- Hera hilde r i färg kostar bara 
2: - !kr oCh ikan rekvireras från Carl
Ove Ra:mström, tel. 222. 


