
TOKYO,NAGOYA
och OSAKA 
iORMENS å 
Av Bror Hillbom 

Trafiköverenskommelsen i Stor-Stockholm innebär bl. a. 
att tunnelbanenätet skall utvidgas kraftigt samtidigt som 
gatu- och vägnätet expanderar. Utvidgningen av trafiknä
tet kommer att innebära stora förändringar även drift- och 
personalmässigt. Som grundval för det kommande, säkert 
ganska forcerade planeringsarbetet är det lämpligt att prö
va våra hittillsvarande normer för den tekniska utform

ningen av tunnelbanorna och att över huvud taget studera 
möjligheterna till en förbättrad trafik, även på befintliga 
linjer. 

• Det var med denna bakgrund spår Ehrman, personaldirektören Kjell Jo
vägsbolaget och AB Gekonsult be hansson, ombudsmannen Sten Johans
slöt skicka en studiedelegation till Ja son samt artikelförfattaren. Färden 
pan. Genom tidskrifter sam t besök till Japan företogs den södra vägen 
här av japanska studiegrupper hade med korta besök i Teheran, Bangkok 
vi förstått att man låg väl framme och Hongkong. Hemresan skedde i 
i trafikteknik och byggnadsmetoder. två grupper. Den ena for över Nord
Det borde därför vara av värde att få polen och den andra via New Delhi 
dire'kt erfarenhet av storstadstrafik i och Aten. I Teheran var det snö och 
Japan och diskutera med kollegerna minusgrader, i Bangkok tropisk värme 
där. och i Japan något över noll men 

Delegationen bestod av borgarrådet nattkyla och ett par snövädersdagar. 
Helge Berglund, gatudirektören Carl Genom att hela resan företogs med 
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I centrala Tokyo är trafiken livlig och gatorna breda. 

jetflyg förlorade man i viss mån käns
lan för de stora avstånden men den 
främmande miljön och klimatvaria
tionerna gjorde ändå att vi kände oss 
ganska långt hemifrån. 

Våra japanska värdar gjorde dock 
allt för att vi skulle trivas och vän
ligheten var osviklig. Det bör också 
nämnas att den svenska beskickningen 
och andra svenskar i Tokyo gav oss 
ett värdefullt stöd. Det späckade pro
grammet fullföljdes med stor preci
sion. Vi gjorde flera tågresor i Japan 
och vid ankomsten till N agoya, Osaka 
m. fl. städer kunde man vara säker 
på att en mottagningsdelegation be
fann sig exakt vid den tågdörr, där 
vi skulle stiga av. 

Vi anlände till Tokyo vid nyår, 
dvs., då enligt japansk och kinesisk 
vokabulär Drakens år (1964) avlöstes 
av Ormens (1965). Av trycket på de 
utdelade besökskorten för tunneLba
nor m. m. framgick eljest att man i 
Japan räknar år 40, dvs. den nuva
rande kejsarens 40:e regeringsår. De 
första dagarna på det nya året är för 

främlingen intressanta ur den synpunk
ten att det är en av de få tider' på 
året då en mycket stor del av japans
korna även i vardagslag går klädda 
i kimonos i de läckraste tyger och 
färger. Dräkten bärs med stor elegans 
och är givetvis ett kärt objekt för 
färgfotografering. 

FÖRST GARAGE 
Programmet omfattade i Tokyo besök 
vid trafikföretagen Teito Rapid T ran
sit, ett bolag som bygger tunnel
banor och driver deras trafik, det 
kommunalägda Transportation Bureau, 
som har hand om yttertrafiken och 
en tunnelbana, samt Japanese National 
Railways (JNR) som även har en 
nyckelroll i Tokyos närtrafik. JNR 
visade även sin forskningscentral samt 
landets stolthet, den nya Tokaido
linjen. I Nagoya och Osaka besöktes 
(je kommunala trafikföretagen, som 
driver yttertrafik och tunnelbanor. 
I Osaka hade besök vidare ordnats vid 
en av Mitsubishikoncernens fabriker 
för elmateriel och Sumitomo metall

verk, där bl. a. boggier framställs. 
Över helgerna ordnade våra värdar 
besök i dels Nikko, en turistort norr 
om Tokyo med vackra tempel, dels 
Kyoto den gamla kejsarstaden helt 
nära Osaka. 

Japan har över 95 milj. invånare 
och Tokyo, världens största stad, har 
inom stadsgränsen över 10,5 milj. in
vånare. Inom en cirkel med 5 mils 
radie, motsvarande ett slags storlands
ting bor 17 milj. invånare. Befolk
ningsökningen i själva Tokyo uppgår 
till 300 000 il 400 000 per år, till 
stor del genom inflyttning från av
folkningsområden i norra och västra 
Japan. Stadsområdet är relativt flackt 
och avgränsas i sydost av Tokyobuk
ten med dess hamnar. Staden får där
för schematiskt sett formen aven 
halvcirkel med centrum rätt nära 
hamnen. Motoriseringsgraden är I på 
10 invånare, alla motorfordon inräk
nade, vilket innebär att det nu finns 
ca en milj. motorfordon i Tokyo. För 
personbilar gäller motoriseringsgraden 
I: 3o. Möjligheten att skaffa bil är 
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Karta över tunnelbanenätet i Nagqya. 

begränsad av bestämmelsen att man 
måste ha garageringsplats mnan regi
strering kan erhållas. 

22 MILJONER RESOR 
Trafikproblemen i denna jättestad är 
naturligtvis enorma och de kollektiva 
trafikmedlen belastade till bristnings
gränsen. Inom Stor-Tokyo företas 
dagligen i medeltal 22 milj. resor på 
dessa trafikmedel. Det finns f. n. 5 
tunnelbanelinjer med sammanlagt 76 

km:s linjelängd. Generalplanen om
fattar lO linjer med sammanlagt 230 

km:s längd. Järnvägarna spelar dock 
den dominerande rollen i närtrafiken 
och svarar enligt uppgift för ca 
75 % av den ingående trafikström
men under morgonens värsta rusnings
timme. Järnvägarnas lokaltrafik har 
rent tunnelbanemässig standard men 
smalspår, I 067 mm:s spårvidd, och 
luftledning med spänningen I 500 

volt. 
Den värst belastade järnvägslinjen, 

Chuolinjen, transporterar.i det mest 
belastade snittet 120 000 trafikanter 

Tokaidotåget hål/er 120 km i mede/hastighet. Japanerna är sto/ta 
över att ha en av världens snabbaste tågförbindelser. 

per timme. Tågen består härvid av 
lO vagnar med längden 20 m och 
bredden 2,9 m och går med 2 min. 
mellanrum. Officiellt rymmer varje 
vagn 140 passagerare men under den 
värsta halvtimmen utnyttjas vagnar
na »till 300 %», vilket i verklighe
ten betyder upp till 420 passagerare 
per vagn. Vi hade tillfälle att se på 
tömningarna av dessa tåg vid Tokyo 
centralstation. Under en 3o-minuters
period urlastades 67000 personer på 
en plattform. Trafikströmmarna av
vecklades genom tre trappor med var
dera 8 11 lO m:s bredd. Det hela gick 
med stor precision och förvånansvärt 
smidigt. Det är en pressande nödvän
dighet att förstärka trafikinsatserna. 
En av de nybyggda tunnelbanelinjer
na t. ex. avlastar direkt Chuolinjen ge
nom att tågen förs in i tunnelbanan, 
som alltså också har luftledning eller 
rättare sagt strömskena i taket och 
dimensioneras för 200 m långa tåg. 

För att minska trafiktrycket hade 
man via företagen fått ca 400 000 

personer att medverka till förskjut

ningar av arbetstiderna. Man är dock 
pessimistisk om denna positiva med
verkan skall kunna bibehållas i fram
tiden. 

FJÄRRSTYRNING 
T otalt avvecklas på Tokyo centralsta
tion ca en milj. trafikanter per dag 
inkl. fjärrtågens passagerare. Av fjärr
tågen fick vi ganska ingående stu
dera den numera världsberömda To
kaidolinjen. Sträckan Tokyo-Osaka, 
5 I 5 km körs nu på 4 timmar, dvs. 
med en medelhastighet på 120 km i 
timmen inkl. flera stationsuppehåll. 
Topphastigheten är f. n. 2IO km (men 
skall ökas till 25 o) och det var ganska 
spännande att sitta i förarhytten. 
Tjusningen förhöjdes ytterligare av 
att tåget på nära håll passerade det 
solbelysta och snöhöljda 3 776 m höga 
Fuji. 

För oss intressantast var emeller
tid den trafikcentral, som från Tokyo 
fjärrstyr hela sträckan. Trafikcentra
len innehöll ställverk, trafiklednings
organ med tågidentifiering och radio



telefoni samt kontrollorgan för ström
tillförseln. Precis som om det vore 
ett tempel - eller en geisharestaurant 
- fick man ta av sig skorna innan 
man inträdde i trafikcentralen. 

FORSKNING 
Vid projekteringen av Tokaidolinjen 
har JNR:s forskningsinstitut, som vi 
besökte, spelat en betydelsefull roll. In
stitutet ligger strax utanför Tokyo 
och har mer än 900 anställda, varav 
drygt 500 med högre teknisk utbild
ning inklusive ett 60-tal teknologie 
doktorer eller motsvarande. Bara bib
lioteket hade 100 anställda. Man fors
kar och experimenterar inom alla om
dden av järnvägsbyggande och järn
vägsdrift - byggnadsteknik, vagn
frågor, kraftförsörjning och elektro
nik - och högt på listan ligger bl. a. 
automatiseringsfrågor samt studier av 
trafikdriften med hjälp av datama
skin. 

Med hänsyn till JNR:s stora erfa
renhet även på lokaltrafikens område 
och samarbetet med Teito Rapid Tran
sit finns det all anledning att tro 

att detta utvecklingsarbete kommer 
att öva stort inflytande även på ut
formningen av tunnelbanornas drift
teknik. I själva verket har ett visst 
samarbete redan skett mellan JNR:s 
forskningsinstitut och dem som pro
jekterar San Franciscos snabbana. I 
Tokyo går f. n. två autopilottåg på 
den s. k. Hlbiyalinjen och stoppet sker 
med stor precision, ca 15 cm. Man 
har samma motiv som vi för auto
matdriften - förbättrad kapacitet, 
strömbesparing, personalbesparing 
men diskuterade också möjligheten 
att vid nybyggnad förkorta platt
formslängden med hänsyn till att pre
cisionen vid stoppet skulle eliminera 
behovet av extra marginal. Eljest be
traktas automationen som ett led i 
en mera omfattande sammankoppling 
av drift och driftsledningsfunktio
ner. Redan nu finns radiotelefoni på 
T okyos tunnelbanor och planeras tra
fikcentraler med tågidentifiering. 

BYGGER DYGNET RUNT 
Tokyo strävar efter att bygga 10 
km tunnelbana om året, vilket är möj

ligt genom dels att arbetet går dygn 
runt, dels genom indelning av turu 
larna i sektioner med olika byggnad 
metoder så att man kan sätta in my' 
ket folk och maskiner. Man arbet 
sig ner från ytan och har alltså In, 
bergtunnlar som hos oss. 

OSAKA OCH NAGOYA 
Det finns mycket att tillägga o. 
Tokyo - bl. a. ett besök på Alwe, 
banan - men litet plats måste ock 
beredas Osaka och Nagoya. Osaka h: 
f. n. ca 3,3 milj. invånare (Stor-Osal 
5,5 milj.) och hade på grund av si 
trånga gatunä t svåra trafikstod 
ningar. Motorvägar byggs men frarr 
för allt satsar man på tunnelbanorn 
som här är normalspåriga och he 
skilda från järnvägsdriften. Stade 
vill inte vara mycket sämre än Tok} 
och har föresatt sig att bygga 8 kl 
om året. Man har f. n. 27 km tunne 
banor men har fått regeringens til 
stånd att bygga ytterligare 54 ko 
De 8 I km fördelas på 5 linjer. y ttel 
ligare utvidgningar planeras. 

Automatdrift tänker man sig g( 

Tunnelbanenedgång i Nagoya. På taket T-banans symbol. 



nomförd först om 4 il 5 år. Radio
telefoni finns redan nu. Tåglängden 
är 146 m och plattformarna 160 m, 
ibland som mittplattformar, ibland 
på sidorna. Närmast trapporna vid 
plattformsändarna finns skyddsräcken 
längs plattforrnskanterna. I övrigt kan 
om Osaka nämnas att trafikföretaget 
har ca 15 800 anställda samt utom 
tunnelbanor även driver spårvagIUr, 
trådbussar och bussar. Liksom i To
kyo svarar trafikföretaget även för 
underbyggnadens utförande. 

Nagoya har 1,8 milj. invånare men 
väntas växa till 3,5 milj. år 1985, 
Planerna f. n. omfattar ett tunnel
banenät om 75 km, varav nu 8,5 
km är i drift. Det kommer att bli 
3 diagonallinjer, en radiallinje och en 
ringlinje. Avsikten är att lokaltrafi
ken efterhand skall ske med enbart 
bussar och tunnelbanor. 

N agoyas tunnelbanestationer u t
märker sig för synnerligen omfattan
de underjordiska butiksarkader. På ett 
ställe tog <let ca 20 min. att vandra 
genom en dylik arkad. Där fanns 
praktiskt taget allt att köpa och ett 

fä.rgrikt folkmy\ler. En PR-detalj: 
vid tunnelbanestationernas utgångar 
låIUr man ut enkla paraplyer - också 
färgrika - vid regnväder och får till
baka ungefär 20 %. Eljest uppträder 
man mycket hyfsat på tunnelbanan, 
ingen nedskräpning alls. Bänkar, pap
perskorgar m. m. står löst på platt
formarna och behöver inte, som ho"s 
oss, förankras. Skyltningen är mycket 
elegant och reklamen i stationsväg
garna infälld och belyst inifrån. 

HONGKONG 
Vi besökte bl. a. även Hongkong som 
utom sin vidunderliga skönhet och del
vis skrämmande kontraster också har 
intressanta trafikproblem. A v stadens 
ca 3,7 milj. inv. bor 1,3 milj. på själva 
Hongkongön som har färjeförbindel
se med Kowloon på fastlandet med 
100 000 passagerare per dag. På ön 
har man enkeldäckade bussar och dub
beldäckade spårvagnar och i Kawloon 
dubbeldäckade bussar. Vid vårt sam
tal med spårvägsbolaget fick vi veta 
att man nu planerar dels en gatu-

Trafikanvisningarno är tvåspråkiga. 
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tunnel mellan ön och fastlandet, dels 
ett tunnelbanenät. Som en intressant 
kuriositet må också nämnas den 1888 
byggda bergbanan upp till den 500 
m höga Victoria Peak. 

Från resan må vidare nämnas att 
New Delhi utom heliga kor och orm
tjusare just hade 20 tvåplansbussar 
under leverans av märket Leyland. 
Motivering är samma som här i Stock
holm, nämligen att öka sittplatsanta
let utan att ta mera gatuutrymme i 
anspråk. Man har också börjat skis
sera ett tunnelbanenä t. 

VÄRDEFULLT 
Det finns all anledning att uppmärk
samt följa den trafiktekniska utveck
lingen i Japan och vi kommer säkert 
att specialstudera vissa områden. Vi 
har också fått många goda personliga 
kontakter, vilket är ett värdefullt ut
byte aven studieresa. Att resan även 
gav turistiska glimtar av stor charm 
och en om också flyktig kontakt med 
en annan kultur minskar givetvis inte 
resans värde. -
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