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SPARVAG OCH BUSS 

Stockholms Spårvägars tidning 

ARGANG 4 . NR 10 . 15 DECEMBER 1944 

oNågra av arets banarbeten 
AV AVDELNINGSINGENJÖR E. DAHLBECK 

Aven om banarbetenas omfattning 
numera inte är så stor som den var 
under den stora upprustningsperio
den 1940-42, så är det dock varje 
sommar en hel del större eller mindre 
arbeten, som måste göras för att hålla 
spåranläggningarna i gott stånd. Så 
intensiv som trafiken är f. n. är det 
en oel'hörd påfrestning även på spå
ren, oCh det inverkar naturligtvis ock
så på underhållsarbetena. 

Att här närmare redogöra för alla 
de omläggningar och förbättringar 
som banavdelningen gjort under sä
songen skulle föra för långt. Men 
vissa av säsongens arbeten ha dock 
varit så pass intressanta att en när
mare redogörelse kan vara på sin 
plats. 

Kurvan Lejonbacken-Skepps
bron 

En kurvreform av ganska enaståen
de slag för att vara utförd i gata är 
den som genomförts i ' hörnet av Le

jonbatken och Skeppsbron. Här hade 
man förut både för spårvägs- och den 
övriga gatutrafiken en ganska besvär

Ett par bilder från den nya kurvan Skepps lig kurva. Denna har i september/ok

bron-Lejonbacken. tober lagts om, varvid den för spår
vägsspårens del icke endast fått ~n 
större radie, 271/2 m mot tidigate 
23,0 m, utan såväl könbana so1n spår
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upphuggningar i b t fåKorbona _1./pårområde,.I' Ilar"bana 
en god dränering.

l 
Han tverkarga tan i i 

Under sommaren har på 5 Tacka. i 
av ca I 600 m spåravståndet . Hant I . 
verkargatan ökats från 2,/ t ill 2.9 III 
för att få myndigheternas ti ll- dind 
för de 2,4 m breda ängby\'agnarna 
att få gå ned till Tegelbacken utan att 
behöva minska hastigheten vid möte. 

Tvärsnitt av kurvaI! vid Skeppsbron. (För
storad höjdskala.) Den prickade linjen be
tecknar gatans utseende fijre omläggningen. 

vägsspår ha erhållit en utomordentligt 
god dosering, som säkert hälsas med 
glädje av olika kategorier trafikanter. 
Den framgår av här återgiven profil. 

Västerbroplan 
Som bekant skall trådbusslinje 96 

till Essingen gå över Västerbroplan, 
och detta krävde att cirkulationsplat
sen där måste göras om. Därvid ha 
också spårvägskurvorna lagts om så 
att radierna ändrats från 40 tiE 70 m 
och härigenom slipper man ifrån de 
obehag, som den tidigare snäva kur
van hade för spårvägstrafiken. På 
grund av att denna kurva varit så 
trång, ha ju vid olika tillfällen svåra 
olyckstillbud inträffat. Eftersom tråd
bussarna äro mycket känsliga för 
ojämnheter i gatan, ha ganska besvär
liga lutningskrav måst beaktas för 
spårvägsspårens del, och det har haft 
till följd, att man fått göra vidlyftiga 

Haga södra 

Ett kritiskt spårställe som före om
läggningen förorsakade många urspå
ringar och pockade på en ändring var 
Haga Södra. Här kommer vissef'ligen 
en gång att anläggas en ny vänd
slinga i ett helt nytt läge närmare 
tingshuset, men i väntan på detta var 
det nödvändigt att företaga en dyrbar 

och omfattande för·bättring av de 
gamla spåren, som utgjordes av ut
slitna rännskenor och växlar med 
otillräcklig dränering. Som framgår 
av bilden bestå de nya spåren av vig
nolräls och -växlar. Makadambädd 
med god dränering har inlagts, så nu 
får man hoppas, att det skall vara 
slut med besvärligjheterna även på 
det här stället. 

~70 I 

-- ----

Den här bildel! ser krigisk ut, men det är bara el1 fredlig onJlägglling av Väster
broplatl. 

Från 40 till 70 meter ha radierna ändrats for kurvorna vid Västerbro plan. 



Hamngatan -- Kungsträdgårds
gatan 

Ett av banavdelningens allra be
svärligas te ställen var förut kurvan 
Hamngatan-Kungsträdgårdsgatan. 
Radien yar inte mer än 16 III och det 
gjorde, att med den intensiva trafik. 
som råder här, spåren måste bytas ut 
nästan varje å r, därför att de blev o 
alldeles nedslitna. I samband med 
stadsplaneändring och indragning av 
hörnfa stigheten blev det möjligt att 
förbättra kurvradierna från 16 till 23 
m. Genom detta och genom att använ
da hårdstål i mån av tillgång hoppas 
man, att kurvan skall stoppa åtm insto
ne 5 år utan byte, oCh det är j u en 
stor vi'nst inte bara för spårvägstra
fiken utan också för den övriga gatu
tra fik en. 

Nischen vid Bellmansgatans 
hållplats 

För att förbättra förhållandena vid 
denna starkt trafikerade hållplats .har 
en ref.uge anlagts i Hornsgatan för 
trafiken västerut ooh för trafiken i 
motsatt riktning .har en nisch mecl 
regnskydd anlagts i Hornsgatspuc
keln. Nischen har en längd av IS .ffi 

och ett djup av I'h ro och arbetet har 
va rit be-värligt därför att man behövt 
lägga om gasledningar, bygga en be
tongmur och tidvis utföra bergspräng
ning, något som ju a·lItid är sinksamt 
på en så starkt trafikerad plats. Vad 
som också försvårade arbetet var, at t 
det inte fanns några ritningar, som 
visade tvärsektionen genom puckeln 
och intill iggande gamla fastigheter, 
utan arbetet måste i viss mån bedri

Nu skall del väl vara slut på urspåmi/lgama /lid Haga siidra , när spårw blivit så Ji/la. 

Ulvsundaslingan 
ender hösten har en , iindslinga 

allordnats vid ·Iinje I3:s ändstation . 
Därmed äro a lla ändstationerna för
sedda med slinga. 

Liljeholmsbron 

Det allra besvärligaste arbetet inte 
bara som arbete betraktat utan ä ven 
som hinder för övrig trafik .har varit 
rä lsbytet på Liljeholmsbron. Under 
nära fyra månader pågingo arbetena 
där, och det är många irrite rade 

Kurvan Halllngatan-Kungsträdgårdsgatan 
var ett otäckt ställe Järut, men nu ser det 

bra ut. 

vas på känn. Den behändiga hållplatmisclulI vid Bellmansgatan Ullder arbete. 
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stockholmare, som varit av den upp
fattningen, att arbetena bedrivits på 
ett skandalöst söligt sätt. I själva 
verket har dock anbetet forcerats så 
långt det har varit möjligt, och det 
här återgivna arbetsschemat ger en 
god uppfattning om hur grundligt ar
betet planerats och hur omfattande 
det har varit. När Liljeholmsbron 
byggdes, lade man in låga specialske
nor. Dessa 'ha under årens lopp blivit 
starkt slitna, och detta gä.Jler också 
det stora antalet dibtationsfogar i 
varje skarv på bron. När skenorna 

Nischen vid Bellmansgatan i färdigt skick. 

nu skulle bytas, kunde man inte få 
den låga broskenan, som tidigare val
sats i Tyskland, utan man måste an
vända vanlig gatuskena, som är ca 3 
cm högre. Detta hade till följd att 
hela bwbanan måste höjas och läggas 
om, och så smal som bron är måste 
det medföra stora besvädig.Jheter för 
all trafik. Man måste under lång tid 
ha enkelriktad trafik omväxlande från 
ena eller and~a hållet, och det ledde 

till att särskilt vid rusningstiderna det 
bildades väldiga fordonsköer på ömse 
sidor om bron. När det var som värst 
kunde det hända att broklaffen måste 
gå upp för att släppa igenom något 
fartyg, vilket ytterligare förvärrade 
situationen. Arbetsplanen var baserad 
på sex arbetsskeden och man använ
de natt- och övertidsarbete så långt 
det var möjligt. Denna arbetsplan 
kunde också följas frånsett en förse
lling på ca 3 veckor, som även den 
var förutsedd, därest vissa förstärk
ningsat1beten i brons södra ände un
der arbetets gång skulle visa sig er
forderliga. Omläggningen a" Lilje-

Situationsbild från Liljeholmsbrol1. Man håller på med skede VI. 

holms bron har utförts på ett sådant 
sätt, att man nu får hoppas det ska],! 
dröja åtskilliga år, innan man behö
ver göra ett spårbyte här. 

Lilla Nygatan 

I samband med ordinarie spårbyte 
på denna gata ha vi gjort ett expe
riment beträffande själva spårbäddell 
under skenorna, som det skall bli in
tressant att se, hur det utfaller. Det 
är ju så att på gatuspår uppträda 
rätt ofta ett fenomen, som kallas för 
korrugering av skenans farbana. dvs. 
den blir som en tvättbräda, vilket 
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Profil och plall av Liljeholmsbroll med de olika arbetsskedella och övergållgsväxlama inlagda. 

gör att vagnarna bullra mycket kraf
tigt. Orsaken till detta fenomen är 
icke klarlagt trots omfattande forsk
ningar och spekulationer inom alla 

Masoniten bestrykes med tjära. 

spårvägsföretag. Troligt är emeller
tid, att det rör sig om ett svängnings
förlopp med hjul, axlar, skena och 
närmaste underbädd som medageran
de. Då man mera sällan har korru

gering på järnvägsspår, som ligga 
fjädrande på sin slipers- och ballast
bädd men rätt ofta på i gata för
lagt spår, ligger det nära till hands 
att antaga, att ett hårt" underlag under 
skenfoten starkt bidrar. Om man allt
så kunde ordna ett mj.ukt underlag 
sku1\e korrugeringen åtminstone mot
verkas. Länge ha ju asfaltundergj ut
ningar använts, men dessa ha i vissa 
fa1\ snart blivit förstörda och spåren 
ha sjunkit. En ny metod har utprovats 
av civilingenjör Ångström, som har 
patent på densamma. Det är denna 
metod, som kommit till användning 
på Lilla Nygatan och det kan tilläg
gas att man i Uppsala tidigare har 
lagt spår på detta sätt. Det är ännu 
inte hela Lilla Nygatan utan endast 
en sträcka av ett 50-tal meter, där 
metoden skall prövas. Det hela går 
till så att man i stället för asfalt
undergjutning närmast själva skenan 
anbringar ett mellanlägg av hård ma
sonite, vilket i sin tur som skydd 
är omvirat merl ett ,på sin under
sida asfaltbeklätt aluminiumfolium. 
Meningen är den, att masoniten skall 
ge en mjuk gång, och att aluminium

plåten skall skydda masoniten mot 
vatten och andra skadliga inverkning
ar. Den sålunda inlindade skenfoten 
vilar sedan direkt på en bärande be
tongplatta via en speciellt tunn och 

Aluminiumfoliet anbringas. 

jämnt utförd betongundergjutning. 
Hittills har man konstaterat att vag
narna på provstället få en tyst 000 
jämn gång, men beträffande metodens 
lämplighet på lång sikt får framtiden 
ge besked. 

Bild från anläggningen av provsträckan på 

LilTa Nygatan. 
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