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AV DIREKTöR BROR HILLBOM 

På många områden visat 
upp en teknisk som slagit 

Västerlandet med .....p ........ Det 
inte minst inom lokaltrafiken, 

där framför allt tunnelbanorna 
tilldragit sig intresset. Om de erfaren

heter som gjordes vid ett besök i 
Japan nyligen av fackfolk från 

Stockholms Spårvägar och Stockholms 
stads gatukontor berättar här 

tekniske direktören Bror Hillbom, 
chef för och nl","' .... i ... 

verksamheten vid sp.ar'väl[st~olag,et. 

I januari 1965 företog en stuc\iedclegation från 
Stockholm en studieresa till Japan för att samla 
allmänna intryek av trafik och 
några japanska storstäder. bestod 

Helge Berglund, gatudirektören 
personaldirektören vid spårvägs~ 

Kjell Johansson, omhudsmannen Sten 
Johansson oeh al'tikelförfatlaren. Syftet med 
resan var alt få erfarenheter av såväl 
av tunnelbanor och som den 
kollektiva trafikens planering och drift. Beho
vet aven kännedom om metoderna att 
lösa storsUidernas trafikfrågor har aktualiserats 
av den förestående trafiksamordningen i Stor
Stockholm och de stOl'a 
som sammanhänger därmed, 
banenätets utbyggnad. 

De städer som studerades yar Osaka 
och Japans tre största städer med resp. 
10,5, och 1,8 milj. invånare inom själva 
stadsomrdena. Inräknas så 
har dessa resp. 17, 
milj. invånare. är alla belägna inom den 
ca 50 mil kustslätt Iiings Stilla havet där 
40 invånare är bosatta, dvs. 40 % 
av Japans 96 milj. invånare, och där % av 

iiger rum. Denna kon
centration av befolkning och industriell aktivi
tet skapar självfallet förutsättningar för en 
livlig trafik eJ minst på järnyägsnätet, som 
torde vara del tätast trafikerade i världen. 
Bl. a. området av den berömda 
51 Tokaidolinjen på vilken f. n. ett 
tåg framföres varje timme i båda 
med en av 210 km/tim, Till hös
tcn skall rärdubblas 
och till 250 km/lim. Resan 
på de strömlinjeformade lågen är mycket ange
näm och även tillfälle alt på nära håll 
betrakta Tokaidolinjen styrs från en im

driftledningscentral i Tokyo. 
Lokaltrafiken i siadsregionerna Tokyo, Osaka 

och betjänas med järnvägar, tunnel
banor, bussar och trådbussar. Tra
fikanternas procentuella på de 
olika är f. n. följande. 
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TOKYOS TUNNELBANOR 

1 
BEFINTLIGA 

UNDER UT BYGGNAD ELLER PLANERADE 

En kartskiss över tunnelbanenätet i Japans huvudstad. 

Nedgång till en tunnelbanestation i Nagoya. 
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Alwegbanan mellan flygplatsen Haneda och Tokyo går längs stranden och delvis över vatten. Den nyöppnade 
motorvägen ligger alldeles intill. 

Lokaltrafik på järnväg 
Som synes spe.lar järnvägarnas pendeltåg en 
högst betydande roll i dessa städers närtrafik. 
Ännu mera markerat framgår detta om endast 
högertrafiktimmarnas betraktas. Enligt uppgift 
svarar inom Tokyoområdet järnvägarna för ca 
75 % av resorna under den maximalt belastade 
timmen. Det är också järnvägarnas lokaltrafik 
som kämpar med de största svårigheterna då 
det gäller att klara kapaciteten och det är här 
man finner de berömda påpackarna på vissa 
kritiska stationer. Den rullande materielen på 
dessa linjer är av rent tunnelbanemässig karak
tär och man kör med upp till 10-vagnarståg i 
2-minuterstrafik. 

Den mest belastade järnvägslinjen i Tokyo, 
Chuolinjen, som genomkorsar staden i öst-väst
lig riktning har en kapacitet av 120.000 trafi
kanter per timme och riktning, varvid vag
narna fylls med 400 passagerare per vagn. 
Nominellt maximalt passagerarantal är eljest 
150, varvid man med full vagn menar att varje 
sittplats och varje stropp är upptagen aven 
passagerare. Under dessa omständigheter är 
det naturligtvis mycket svårt att innehålla sta
tionsuppehållstiderna. Att man trots uppehålls
tider på 1 minut eller mera ändå lyckas hålla 
2-minuterstrafik beror på hög trafikdisciplin 
hos både personal och allmänhet. De grafiska 
tidtabellerna är uppgjorda med lO-sekunders 
noggrannhet. Dessutom har man på de kritiska 
stationerna delat upp spårledningarna så att 
efterföljande tåg kan släppas in på stations

sträckan medan det föregående tåget ännu iir 
på utgående. Man kan emellertid hysa vissa 
betänkligheter mot denna metod ur säkerhets
synpunkt. 

Man är givetvis inte nöjd med den oerhört 
pressade trafiksituationen för järnvägarnas lo
kaltrafik och vidtar olika åtgärder för att åstad
komma en avlastning. Bl. a. har man genomfört 
en kampanj för spridning av arbetstiderna 
t. ex. genom överläggningar med stora företag, 
banderoller på tunnelbanestationer osv. I To
kyo har härigenom ca 400.000 personer för
måtts att ändra sina arbetstider. Man är emel
lertid pessimistisk om utvecklingen i detta 
avseende, bl. a. med tanke på att 5-dagarsveeka 
efterhand kommer att införas. Mot bakgrunden 
av att Tokyos folkmängd växer med 300.000 a 
400.000 varje år kan också uppgiften att för
bättra trafikstandarden te sig tämligen hopplös. 

Tunnelbanorna byggs ut 
Vad som nu sker är emellertid en mycket kraf
tig utbyggnad av tunnelbanenäten, ej minst i 
syfte att avlasta järnvägarna. Den ovannämnda 
Chuolinjen i Tokyo skall således - utöver ut
byggnad av ett tredje och fjärde spår - avlas
tas på så sätt aU vissa av tågen införes på en 
ny parallellgående tunnelbana, linje 5, som del
vis redan är i bruk. Denna linje är således 
smalspårig, 1067 mm spårvidd, liksom flertalet 
av Japans järnvägar samt försedd med luftled
ning eller rättare sagt takströmskena. 
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Förarplats i tunneltåg med telefon för T ryckknappsmanövrerad illuminerad 
radiosamtal med trafikcentralen. tunnelbanekarta i Tokyo. 

I nedanstående tabell har vissa data rörande de besökta städernas tunnelbanenät och utbyggnads
planer sammanställts. 

Stad 
Nuvarande tunnelbanenät 

antal banor I banlängd km 

Tunnelbanenät efter 
beslutad utbyggnad 

antal banor I banlängd km 

Tokyo ..... . ........ 
Osaka ..... .... ..... 
Nagoya ............. 

5 

3 

1 

75,7 

27,1 

8,5 

10 

6 
5 

230 

115 

75 

Tunnelbanorna i Osaka och Nagoya är nor fungerar som avlastningsbanor för järnvägar
malspåriga och försedda med strömskena av nas lokaltrafik. Förhållandena illustreras av 
normalt utförande. I Tokyo är däremot nor följande tabell. 
merna varierande beroende på att vissa banor 

Tunnelbanor i Tokyo 

Längd 
km 

Spårvidd 
mm 

Ström
matning 

Vagnbredd 
X 

Vagniängd 
m 

Vagn
antal-
i tågen 

Linje 

" 

" 

" 

" 

1 o. · . .. ···· .... . .. .• .. 

2 (Hibiyalinjen) .. .. . .. 

3 (Ginzalinjen) ........ 

4 (MarunouchiJinjen) ... 

5 ... .. ............ .. . . 

8,9 

20,3 

14,3 

27,4 

4,8 

1435 

1067 

1435 

1435 

1067 

luftIedn. 
1500 V 

luftledn. 
1500 V 

strömskena 
600 V 

strömskena 
600 V 

IuftIedn. 
1500 V 

2,8 x 18 

2,8 X18 

2,6 x 16 

2,8 x 18 

2,8x20 

6 

6 

6 

6 

10 
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I Osaka och Nagoya byggs och drivs tunnel
banorna av de kommunala trafikföretagen, som 
även svarar för spårvägs- och busstrafiken. I 
Tokyo svarar det kommunala trafikföretaget 
för tunnelbanelinje nr 1 samt för spårvägs-, 
trådbuss- och busstrafiken. Detta företag skall 
också bygga ytterligare en tunnelbanelinje. För 
övriga banor svarar Teito Rapid Transit, ett år 
1941 bildat statsägt bolag med uppgift att 
bygga och driva tunnelbanor i Tokyo. Utbygg
nadstakten är mycket hög f. n. 10 km/år i To
kyo och 8 km/år i Osaka. Förklaringen till 
denna snabba byggnadstakt är att arbetet be
drivs i 3-skift och att byggnadsmetoderna är 
sådana att man får ett maximalt utnyttjande av 
arbetskraft och maskiner. 

T.banestandard 
Beträffande tunnelbanornas utformning och 
drift kan rent allmänt sägas att principerna ej 
[ någon högre grad skiljer sig från vad som 
blivit praxis på andra tunnelbanor i världen. 
På grund av markförhållandena är banorna yt
ligt belägna och utförs genom nedschaktning 
från ytan med undantag för kortare sträckor i 
Osaka och Nagoya, som utförs med sköldmetod. 
StaUonerna är på vanligt sätt försedda med 
biljetthallar i båda ändarna. Utrymmet ovanpå 
stationen, mellan biljetthallarna, utnyttjas 
ibland för olika ändamål, t. ex. som gångpas
sage, på sina håll utvecklade till intensivt ut
nyttjade butiksarkader, eller som bilgarage. 
Mitt- och sidoplattformar förekommer omväx
lande men ej båda samtidigt. Vid obelastade 
vagnar var höjdskillnaden mellan vagngolv och 
plattform ca 90 mm och understeg ej 15 mm. 
I Osaka iakttogs att ytterstationer hade ett välvt 
tag över både plattform och spår. Från biljett
hallarna avgrenar sig ett stort antal gångtunn
lar åt olika håll. Rulltrappor förekommer ännu 
i rätt ringa omfattning; några barnvagnspro
blem har man ej. Trafikskyltningen är smak
fullt utformad liksom reklamen, den senare 
ibland infälld i stationsväggarna och belyst 
inifrån. En ovanlig service gavs trafikanterna 
i Nagoya, där man vid regnväder lånade ut 
paraplyer vid utgångsspärrarna. 

Spåren är i regel lagda på betong utan trä
syllar, varvid den erforderliga fjädringen 
åstadkommes genom gummiinlägg både under 
och på sidorna av rälen. Den använda kon
struktionen torde ej återfinnas på några andra 
tunnelbanor. Motivet för att lägga spåren på 
betong är främst önskemålet att minska un
derhållskostnaderna. Eljest har man på de ja
panska tunnelbanorna gott om tid för under
hållsarbete eftersom nattrafik ej förekommer. 

Sittplatserna i vagnarna är överallt anord
nade som långbänkar och de stående har strop
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par att hålla sig i. Tågen är ibland bildade av 
två- eller trevagnsenheter som är förenade med 
bälgar så alt passagerarna fritt kan röra sig 
mellan vagnarna. Man ansåg alt detta kunde 
medverka till en jämnare trafikantfördelning i 
tågen. Man experimenterar i Tokyo med två 
trafiktåg med automatisk körning. Systemet på
minner i princip om det som provas i Stock
holms tunnelbana men man har nått längre i 
fråga om stoppunktens exakthet. Maximifelet i 
stoppunkten är ± 30 cm mot f. n. ca ± 250 cm 
i Stockholm. Möjligen vinner man dock denna 
precision till priset av långsammare inkörning 
på stationssträckorna, vilket är ogynnsamt för 
en tät trafik. Radiotelefoni förekommer i samt
liga städers tunnelbanor och anses nu av trafik
ledningarna som ett nära nog oumbärligt hjälp
medel för information och för att klara 
störningar. 

Anslutningstrafik mellan bussar och tunnel
banor förekom ej i nämnvärd omfattning. Ej 
heller hade man ännu börjat planera för Park
and-ride, ehuru man förutsåg att frågan kunde 
bli aktuell vid stigande motoriseringsgrad. 
F. n. är i Tokyo motoriseringsgraden 1 :30 (alla 
motorfordon, således även motorcyklar) och 
tillväxten hålls i någon mån tillbaka av be
stämmelsen att man ej får sin bil registrerad 
om man ej kan visa att man har garagerings
möjligheter vid bostaden. 

I Nagoya planerades stora underjordiska 
busstationer i stadens centrum, den ena i di 
rekt anslutning till centralstationen. 

Trafiken på ytan 
Den tid som under resan kunde ägnas åt yt
trafiken blev ganska begränsad då huvudintres
set var riktat mot tunnelbanor och järnvägar. 
Rent allmänt angavs trafikpolitiken vara att på 
längre sikt och i anslutning till tunnelbanornas 
utbyggnad avveckla spårvägarna, vilkas rul
lande materiel föreföll ganska föråldrad. 

Tokyo har f. n. 1.600 spårvagnar och tråd
bussar och icke mindre än 11.000 bussar. Buss
trafiken betjänar alla delar av stadsregionen 
liksom järnvägarna - medan spårvägarna åter
finnas inom samma inre område som tunnel
banorna dvs. inom en radie med ca 10 km:s 
radie. Bussarna är enkeldäckade och tvåmans
betjänade med normalt 49 % sittplatser dvs. 
37 sittplatser av totalt 75 platser. Hållplatsav
ståndet är genomsnittligt ca 400 m för yttrafik
medlen. 

I Osaka erhölls upplysningen att av 1.695 
bussar 86 % kunde sättas i trafik medan resten 
utgjorde verkstadsreserv. Staden hade hösten 
1964 24 spårvägslinjer, 110 busslinjer och 8 
trådbusslinjer. 

I Nagoya observerades att man ca 0,5 m 
utanför spårvägsrefugerna, åt körbanan till , 
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hade anordnat 0,4 m höga skyddsbalkar av 
betong, vilket gav ett gott skydd åt trafikan
terna på refugerna. Ytnätets hållplatser var 
också synnerligen väl skyltade med innerbe
lysta tidtabeller och scheman över linjesträck
ningar. Sannolikt var dessa anordningar dock 
dyra i underhåll. 

Taxesystemen är i princip utformade så att 
tunnelbanorna har en avståndstaxa medan yt-

linjerna har enhetstaxa. På grund av att 
Nagoyas tunnelbana äl' så kort f. n . tillämpas 
enhetstaxa även på denna. Följande tabell an
ger huvuddragen på taxeprinciperna betro kon
tantbiljelter. 

Ett stort antal korItyper förekommer bl. a. 
för 1 månad, 3 månader och 6 månader samt 
särskilda kort äve n för universitetsstuderande. 
Fri övergång förekommer ej. 

Trafikslag 
1 

Tokyo 
1 

Osaka I Nagoya 

1- 4 km 20 Yen 1- 3 km 20 Yen 

Tunnelbana .. .. ... . . . 5- 9 km 30 Yen 
10--14 km 40 Yen 

3- 7 km 30 Yen 
7 11 km 40 Yen 

Enhetstaxa 
20 Yen 

osv. max 60 Yen osv. max 60 Yen 

Spål'väg ........ . ... ·1 Enhetstaxa 15 Yen 
1 

Enhetstaxa 15 Yen 
" 1 

Enhetstaxa 15 Yen 

Trådbuss .. ......... ·1 Enhetstaxa 20 Yen 
1 

Enhetstaxa 20 Yen 
1 

-

Buss ...... . . . . . .... ·1 Enhetstaxa 15 Yen Enhetstaxa 20 Yen I Enhetstaxa 20 Yen 
1 

10 Yen = 16 öre 

Forskning och experiment 

Av stort intresse är det tekniska forsknings
institutet föl' järnvägsdrift som de japanska 
statsbanorna har inrättat strax utanför Tokyo. 
Man bedriver här forsknings- och utvecklings
arbete inom alla tänkbara tekniska fält: geo
teknik, byggnadsteknik inkl. arkitektur och 
spårteknik, elektronik, kraftförsörjning, vagn
teknik, verkstadsteknik. Man har en trafiksimu-

Plattformsbild från tunnelbanestationen 
Sakaemachi i Nagoya. 

lator för forskning rörande trafikdriften, en 
operationsanalysavdelning samt fysiska och ke
miska teststationer. Särskilt prioriterade är 
frågor om användning av datamaskiner för all 
effektivisera driften, automatisk tågdrift, 
strömförsörjning och samspelet mellan spår 
och rullande materiel. Man utför även avance
rade experiment med tågdl'ift med S. k. lineär 
motor och luftkuddefarkoster. Institutet har en 

Tokaidolinjen med världens 

snabbaste tdg har byggts på rekordtid. 




årsbudget på ca 22 Mkr och 916 anställda varav 
527 med högre teknisk eller akademisk utbild
ning inkl. 64 med doktorsgrad. Det forsknings
och utvecklingsarbete som utförs inom insti
tutet har säkerligen en stor del av äran för de 
japanska järnvägarnas höga standard och torde 
även ge ett gott utgångsläge för förbättringar i 
tunnelbanornas drift. 

Alwegbanor eller hängbanor finns på flera 
håll i Japan såsom i nöjesparker men den ny
öppnade 13,1 km långa Alwegbanan mellan den 
intel'nationella flygplatsen Hanec1a och Hama
motsucho, 3 km från stadscentrum är den enda 
i Japan - och världen - som går i reguljär, 
kommersiell drift. Banan har genomsnittligt 
17.000 trafikanter per dag varav dock endast 
20 % är egentliga flygpassagerare. Trafikprog
nosen räknar med 55.000 trafikanter per dag 
år 1970. Utöver ändstationerna planeras ytter
ligare en station vid en kapplöningsbana ca 
4 km från Haneda. Resan tar 15 min. vilket ger 
en medelhastighet på 52,5 km/h. Tågtätheten är 
7,5 minuter; växelomläggningen klockades till 
15 sekunder. Banan är byggd i strandkanten 
utmed Tokyobukten och har även två tunnlar. 
Banan är dubbelspårig så när som på en 0,8 
km lång tunnelsträcka. Balkarna har dimensio
nerna 0,8Xl,4 m och ligger 3,7 m från var
andra. Minimiradien är 120 m med klotoidfor
made övergångskurvor, maximilutningen är 
60 %0. Tågen består av 3-vagnsenheter, vag
narna är 3,05 m breda och tar 35 sittande och 
45 stående passagerare. Anläggningen har inkl. 
rullande materiel kostat 300 Mkr (23 Mkr/km). 
Vagnantalet är dock f. n. endast 33. Banan fun
gerar tydligen bra för sitt speciella ändamål. 
Den har dock ej givit några nya argument för 

Tunne/vagn i Osaka. Passagerarna kan under resan 
förflytta sig mellan vagnarna genom gaveldörrarna. 

införandet av Alwegbanor i ren stadstrafik där 
banor av konventionell typ ger högre kapacitet 
genom kortare växelomläggningstider. Eftersom 
man i allmänhet ej vill anordna högbanor i stä
dernas inre delar utan tvingas till tunnellös
ningar kan Alwegbanan ej heller kostnadsmäs
sigt konkurrera med vanliga tunnelbanor. 

Vid kortare uppehåll på resan till och från 
Japan besöktes även bl. a. Hongkong och New 
Delhi. New Delhi har nyss beställt sina första 
20 dubbeldäckare och diskuterar möjligheten 
att bygga tunnelbanor. Den märkliga staden 
Hongkong har sina 3,5 milj. invånare fördelade 
med 1,5 milj. på själva Hongkongön och 2 milj. 
i Kowloon på fastlandet. Trafiken mellan stads
hälfterna ombesörjes med en intensiv färjtrafik 
som befordrar ca 100.000 trafikanter per dag. 
Kollektivtrafiken betjänas av enkel- och dubbel
däckade bussar samt dubbeldäckade spårvag
nar. Man undersöker möjligheterna att bygga 
en vägtunnel mellan ön och fastlandet och stu
derar vidare ett snabbaneproje.kt. 

Resan till Japan gav ett starkt intryck av att 
japanerna efter många års kopiering av väster
ländsk teknik nu själva börjar kunna ge oss 
lärdomar på många områden. Ingenjörsveten
skapsakademiens förslag om tillsättandet aven 
teknisk attache i J apan är ett tecken på detta. 
För kollektivtrafikens del är det främst utveck
lingen hos de spårbundna trafikmedlen som det 
finns anledning att noga följa, ej minst då det 
gäller metoder och hjälpmedel att förbättra 
trafikeringen och underlätta trafikövervak
ningen. Ytterligare specialstudier inom dessa 
områden planeras. Resan gav också tillfälle till 
kontakter med japanska kollegor av vilka 
många tidigare besökt Stockholm. 

Centrala Tokyo utm;i~ks av breda gator och livlig 
trafik. 
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