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Arbetsstud ier po 
o 

o sparvagn 
Av planeringsingenjör O. Kekonius 

nya 
grepp att beställa och jag har fått 

för till att vissa 
fått den utformning de ha. 

som 

Att utarbeta en ny 
och ansvarsfull historia. Det kräver ett om
fattande studium av facklitteraturen och över

med teknici både inom oc'h utanför bolaget 
personalrepresentanter utan också en noggrann 

kännedom om det trafikbehov den nya vagnen skall 
När det SS nya tog man även 
arbetsstudier till hjälp. Det var sär5>kilt följande tre 
frågor, man ville ha svar 

I) Hur dörrar behöver den nya vagnen och 
hur skola ? 

2) Hur stor skall plattformen på en enrikt
med fast konduktör och för 10(}--120 

passagerare? 
3) Kan en spårvagn med för 10(}--120 passa

gerare a v en konduktör? 
För att få svar på dessa som sagt 

arbetsstudier över den som erfordras för 
resp. vid hållplatserna, hur lång 

tid det tar för konduktören att 
en statistisk undersökning av 

dvs. antalet passagerare, som 
av och på vid håJlplatserna 

Som resultat av arbets
studierna erhöll man en serie värden på hur uppe
hållen för på- och i '1101'0 och på 
hur som erfordras för biljettförsäljning under 
olika fÖf'håJlanden. Dessa värden ha sedan samman
ställts kurvhlad I och 2. 

presenteras den 
står i be

på min lott att 
viktiga 

m. m. Dess
passagerar
under rus-
de starkast 
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Bild. 2. 	 Denna kurva visar den tid Ije:ttfiörsäljnirlge:n tar 
på fordon med fast och rörlig 

Med ledning av dessa kurvblad och statistiken över 
""",I1P,,op-n samt i viss mån även övriga iakt

tagelser under arbetsstudierna sökte man sedan besvara 
de olika 
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Dörrarnas antal och placering. 

Avstigningen visade sig ta taget lika 
tid som under att dörrarna 
voro lika många och stora samt lätta att uppnå. Om 
passagerarna däremot måste tränga sig fram till avstig

tog avsevärt tid. Härav 
kan man dra den att i vagnar med skilda av-
och bör antalet 
vara lika stort som antalet påstigningsdörrar. Dess
utom skola vara så placerade, att 

.trafikanterna lätt kunnna komma fram till dem. Den 
trådbussarna efter 

nr 37 är lämplig. 
På dessa vagnar anlitas mittdörren oftare än den främre 
avstigningsdörren. 

Av kurvblad I se att tiden för 
med växande antal påstigande 

För o påstigande passagerare blir 
tiden cir-ka 0,1 min. och den ökar sedan kon
stant tid för varje passagerare. _Detta he
tyder, att vagnen alltid måste ett visst uppehåll, 
under vilken tid dels innan 
stigandet börjar, dels innan vagnen avgår sedan trafi
kanterna stigit 

Det framgår även, att det går snabbare att stiga 
en buss än en med skilda och avstig-

Orsaken härtill torde främst vara det 
branta trappsteget på som helt saknas på 
gengasbussarna och är väsentligt på trådbussarna. 

är också bussklientelet genomsnitt 
yngre an 

stiga på en vagn med av-
genom samma dörr. Tiden för och 

avstigning är i ooh för lika lång och det skulle 
icke spela roll om det försigginge genom samma 
eller skilda såvida antalet alltid fördelade 

dels de olika dels på de olika 
dörrarna. icke fallet. I början av 

i slutet 
på de 

den främre dörren är i genomsnitt 
mindre frekventerad. På dessa orsaker blir 
påstigningstiden per dörr 25 % större vid 
blandad av- och 

Om ett av nuvarande skall ersättas 
med ett en vagns tåg med skilda och avstignings
dörrar måste man se til! att uppehållstiderna vid håll
platserna icke förlängas. Totala antalet pas
sagerare har därför med summan av det 
största antalet en plattform Totalsum
man var ca 40 % större än summan a v detta maximi
antaI. Detta att för att vara 

ge för 40 % flera passagerare 
Påstigningstiden är emellertid före

gående ca 25 % längre i tvåvagnståget. Genom två 
dörrar skulle sålunda 125 passagerare 
hinna stiga medan r40 stiga i tvåvagnståget. För 
att hållplatstiden icke skall måste alltså vag
nen utrustas med tre och tre 
dörrar. En sådan vagn nedbringar istället hållplats

med IS å 20 Avstigningsdörrarna böra 
placeras så att man lätt kan komma fram till dem och 
ha :fonn arv en dubbeldörr mitten och en enkeldörr 

fram. 

Plattformen. 

A v kurvblad 2 framgår den högst betydande skill
naden mellan tiden för av fast och 

konduktör. Det är ganska lättförståeligt, att det 
måste ta tid för konduktören att fram till 

passagerare, tidvis kanske tranga i vag
nen, och ta betalt mot att stå stilla vid ingången och 
ta upp a v de passagerarna, som då 
också hålla avgiften i Att det i ver
ket tar tre så lång tid är dock mycket anmärk
ningsvärt ooh det borde ge den faste konduktörens 

motståndare en allvarlig tankeställare. 
Skillnaden i tid för biljettförsäljning mellan spårvagn 

och buss med fast konduktör torde dels bero att så
väl konduktör som passagerare på 
ovana vid tiden för dels på att 

-biljetterna, som blott förekomma spårvagnarna, ta 
längre tid än kvittona. På kurvbladet fig. 2 har 
en linje, där justerats med hän
syn till den beräknade ovanan. 

För att dimensionera plattformen måste man 
också undersöka, hur många trafikanter, som kunna 

vid en hållplats eller vid två eller flera på 
Man har därför ur den statistiska 

ut de svåraste fallen. 
På linje 2 16.30 vid Djurgårdsbron 

att SI passagerare stega Av kurv
blad r se vi, att SI personer behöva min. för att 

en vagn med två ingångsdörrar. Kurvhlad 2 

att konduktören under tiden hinner r6 bil
jetter, varför 35 återstå. För att inte väntetid 
skulle borde i detta fall rymma 35 
personer. 

:"Ian bör dock sätta kraven så högt som att 
vagnen skall klara det svåraste fallet utan onödigt 

Medeltalet av de två svåraste fallen på tre 
(r, 2 och 4) visade sig vara 3S påstigande 

trafikanter. för 35 passagerare är 
0,98 min. vid två dörrar och 0,70 vid tre dörrar. Under 
det att dessa 35 på, hinner konduktören bil-

åt 10 resp. 7 st. Plattformen bör sålunda 
för 25 personer, om vagnen har tva 
och för 28, om vagnen förses med tre påstignings
dörrar. 

En plattform med tre dörrar och för 28 perso
ner skulle av ovanstående sex svåra fall ha varit till
räcklig i Blott i två fall skulle vagnen ha förse
nats genom att plattformen varit för liten och den för

som vållats därigenom ha uppgått till 0,9 resp. 
0.5 min. 

Man kommer sålunda till att en som rym
mer 28 personer, är tillräcklig för att vagnen icke he
höver sta tid vid hållplatserna än vad som ford
ras för att passagerarna skola hinna stiga utom i ett 
fåtal extrema fall. Den också ett visst extra
utrymme för kollin och barnvagnar. En 

plattform är ej heller större än att konduktören 
sin plats kan ta upp avgiften från passage

rare plattformen, vilket önskemål man även ställ~r 

på vagnar med fast konduktör. 

För säkerhetens skull: Se upp alt ej 
vagns1iimmama pi grustralJorna träffa 

någon, di de öppnas vid 
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Kan en konduktör betjäna 100-120 passagerare? 

Detta beror på många omständigheter såsom passa
gerarefre.kvens, körtid mellan hållplatserna och linjens 
karaktär av förortslinje eller innerstadslinje. Om kon
duktören är fast eller rörlig har dock den aUra största 
betydelsen. 

Ta vi såsom exempel förhållandena på linje I tåg I 

från Norrmalmstorg lördagen den II september 1943 
kl. IS.20, så var totala antalet passagerare under en tur 
26S, varav 127 på motorvagnen och 138 på släpvagnen. 
Totala tiden för en tur var 48 min., och antalet håll
platser 39. Medeltiden mellan två hållplatser var sålunda 
1,26 min. På denna tid hinner en rörlig konduktör sälja 
4,S biljetter, på 38 körsträckor sammanlagt 170. De 
sista hållplatserna före ändhållplatsen är antalet påsti
gande mycket litet, så att konduktören mot slutet av 
turen blir förhållandevis ledig. Under hela turen har 
han sålt 138 biljetter av 170 möjliga, dvs. ca 81 % av 
hans totala kapacitet har tagits i anspråk. Han har så

lunda varit sysselsatt oavbrutet under de första fyra 
femtedelarna av turen. Släpvagnen rymde 63 passage
rare ooh torde vara den största vagn, som under dessa 
omständigheter bör betjänas aven rörlig konduktör. 

En fast konduktör på samma linje skulle ha hunnit 
sälja 13,S biljetter mellan varje hållplats eller på 38 kör
sträckor sammanlagt SI2 st. Om även han utnyttjades 
till 81 %, skulle detta ge 416 sålda !biljetter. Vagnen 
skulle alltså kunna rymma 3 gånger så många passage
rare som vagnen med rörlig konduktör dvs. ' 3X63 = 
189. 

En fast konduktör kan sålunda utan svårighet betjäna 
en vagn med 100-120 platser, även om körtiden mellan 
hållplatserna minskas. En rörlig konduktör däremot kan 
blott med största svårighet betjäna en vagn i stads
trafik med 6S platser. 

Arbetsstudierna kunde sålunda lärrma svar på de frå
gor, som man hittiUs löst mer eller mindre på känn och 
de möttes också med förståelse och intresse från per
sonalens sida. 


