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Ytterligheterna mötas på - Banan. 

Vi på "banan" 
r. Spårsektionen 

A V A V DELNI NGS,I NGENJÖR A KE W ALDE' 

Liksom det berömda biet sönderfal
ler vid närmare betraktande ban- och 
byggnadsavdelningen, populärt kallat 
»banan», i tre delar, spårsektionen, 
luftledningssektionen och hnsbygg
nadssektionen vartill kommer en cen
tral expedition för dessa tre sektioner. 
SoB kommer att skildra banans verk
samhet i en artikelserie, som inledes 
i detta nummer med spårsektionen. 

Sektionens organisation 
Under »banans» chef, överingenjö

ren för ban- och byggnadsavdelning
en, svarar baningenjören för sektio
nens ledning. Spårsektionens perso
naluppsättning framgår av den här 
återgivna schematiska uppställningen. 

Baningenjören har till sitt förfogande 
ett konstruktionskontor och en yttre 
arbetsledning, varjämte baningenjö
ren såsom assistent har en avdelnings
ingenjör. Banmästaredistrikten äro 
två, vardera under ledning aven för
ste banmästare, en banmästare och 
banförmän. För svetsningsarbetet, som 
fått och får en allt större omfattning 
vid bolaget, har bildats en delvis från 
banmästaredistrikten fristående avdel
ning under ledning aven banmästare. 
För tidningens läsare är det en känd 
sak att vårt spårvägsnät omfattar så
väl gatuspår med rännskenor som 
vignolspår på egen banvall. De två 
banmästaredistrikten har anpassats 
efter detta, så att det ena distriktet, 
Bm I, har hand om rännskenenätet 

MARSON 

och det andra, Bm 2, svarar för vig
nolnätet. Inom Bm I har vidare på 
grund av spårvaktsorganisationens 
omfattning avdelats två banförmän, 
som praktiskt taget uteslutande hand
har ledningen av spårvakterna för de 
båda distrikten. Den kollektivt an
ställda personalen för de yttre arbe
tena, varierar mycket kraftigt med 
hänsyn till arbetenas omfattning under 
olika årstider. Som exempel på per
sonaiuppsättningen kan gälla det i 
här återgivna tabell angivna arbetare
antalet av olika kategorier under 
augusti 1947. 

Inom spårsektionen handlägges en 
mängd skiftande arbetsuppgifter allt 
ifrån de stora arbetena i samband med 
utbyggandet av vårt tunnelbanesystem 
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och de stora trafikomläggningarna i 
den inre staden ner till jobb av hand
räckningsnatur, såsom flyttning av 
stolpar för hållplatstavlor, köräeken 
och dylikt. Man får kanske bästa in
blicken i sektionens verksamhet genom 
en skildring av arbetet på dess olika 
a,vdelningar under ett arbetsårs olika 
faser. 

»Och nu är det · vinter . . .» 

Vintermånaderna är de besyärli
gaste för trafikpersonalen genom den 
stora passageraranhopningen och de 
svåra körförhållandena. Även spår
sektionen får denna årstid sin be
skärda del av vädergudens lynne. N u 
är inte alla vintrar lika besvärliga som 
de snart legendariska köldperioderna 
1941-1942, men även en så pass mild 
och för elen stockholmske skidentusias
ten rätt tröstlös vinter, som den nu 
snart gångna, kan medföra hårda på
frestningar. Det mesta av den snö, 
som fallit i år, behagade komma på 
ett lördags-söndagsdygn. Arbetet 
med att hålla spåren någorlunda fram
komliga under denna snöfallsperioel 
innebar en stor påfrestning för båele 
banpersonalen och banbefälet, 50111 ar
betade större delen av dygnets 24 tim
mar. Detta inte bara uncle!' själva 
snöfallsdygnet utan även under den 
vecka därefter, som det tog att befria 
spår och hallgårdar från snö och, inte 
att förglömma, våra äldre hallars stora 
takytor. I samband med snöfall och 
·temperaturomslag har spårsektionen 
rätt mycket arbete med att hålla håll
platsrefugerna rena från snö och is
beläggning. 

Ett av spå rsektionens besvärligaste 

problem vintertid och som tyvärr ofta 
innebär betydande olägenheter för tra 
fiken är rengöringen av viixlarna. 
Dessa måste fungera klanderfritt, vil
ket inte är så lätt genomförbart, då 
i dem samlas snösörja, is och sand. 
Växlarna sättas igen och frysa. Vi
dare fungerar ej linjeblockering, 0111 
ej växeltungorna sluta. För att för
hindra isbildning i växlarna och i gör
ligaste mån hålla avloppen från e1em 
öppna, användes som bekant salt, men 
bansträckor med linjeblockering får ej 
saltas, då härigenom motståndet mel
lan skenorna i en spårledning blir li
tet, varför renhållning här blir sär
skilt arbetssam. Ett gott exempel på 
vinterperiodens besvärligheter får 
man i följande tabell, som visar sal t
åtgången under vintersäsongen iör 
åren 1940--1944. 

1940 - 960 ton, 1941 - 1 170 ton, 
1942 - I 330 ton, 1943 - 740 ton. 
1944 - 390 ton. 

Det är inte bara snörenhållningen 
och skötseln av bolagets växlar, som 
åvilar spårsektionen vintertid utan 

ayen de 111era omfattande underhålls
arbetena som rätt regelbundet utförs 
mot tjällyftningarna. Varje vägfaran
de har väl i friskt minne hur besvär
liga vägar kan bli vintertid, även 0111 
nu stadsgatorna genom dyrbara och 
omsorgsfulla anläggningar icke be
sväras så mycket av tjälningsproble
men. För vägarnas del är detta pro
blem särskilt bekymmersamt i tjälloss
ningsperioelen, men för en spåranlägg
ning stä1\er sig saken något annor
lunda, då det inte är blott tjälloss
ningen, som är bekymmersam utan 
iiven tjällyftningen. Där det finn s tjäl
skjutande jordar, börjar dessa lyftas 
Hpp redan när tjälen går i jorden. Nu 
har tyvärr dessa tjälskott en benii
genhet att zick-zackformigt lyfta upp 
spå ret och medför därför ett synner
ligen kuperat spårläge, som ej är helt 
riskfritt. För att råda bot härför 
användes i vignolspåret »kilning». 
Den genom tjälskottet uppkomna top
pen utjämnas på något lO-tal meter 
genom att spåret lyftes på denna längd 
med träkilar. Allt eftersom vintern 
f ramskrider, fortlöper t j ällyftningen 
med ökad kilning och kan under 
ogynnsamma förhållanden uppgå till 
inemot 3 a 4". Vid tjällossningsperio
der sker en motsatt procedur med av
tagande kilning. För rännskenespåret 
SOI11 ligger i gata betyder tjällyft
ningen mindre, men den förekommer 
dock och vållar en del olägenheter i 
samband med tjällossningen. Under 
vintersäsongen passar man också på 
att utföra spårunderhåll på de spår
anläggningar, som äro skyddade för 
snö och kyla, såsom tunnlar och hallar. 

Under det att banmästarna med sitt 
folk vintertid har full sysselsättning 
med att hålla spåren i trafikdugligt 
skick, sysslar spårsektionens konstruk
tionskontor med att förbereda som
marens arbetsprogram. De arbeten, 
som skall utföras sommartid, består ay 
det löpande underhållsarbetet och a\' 
0111- och nybyggnaelsarbeten. Dessa ar
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Bm I Bm 2 Svetsning Spårvaktsdistrikten 

Spårvakter ... ... . . . ....... .. (o) 
Växelreparatörer .... . ......... (o) 
Verkstadsarbetare ....... . .... (o) 
Banarbetare ....... ..... ... ... (o) 

.... . ............. (e) 

........... . ...... (t) 
Elsvetsare . . . . ... ......... ... . (o) 

. . .......... .... .. .. (e) 
Inlånade (part. arbetsföra) 

(förare på lok) ....... . 
Summa 

4 
4 
4 

30 
28 
13 

22 

105 

2 

26 
48 

25 
2 

103 

8 

7 
4 

19 

57 

8 

65 

Totalsumma 292 st. 

(o = ordinarie. e = extra, t = tillfälliga) 



Del är e// drygt jobb all få hal/gårdarna farbara efter ett ymnigt snöfall. 

beten planeras under vintern och sam
ordnas med de arbeten, som utförs av 
stadens övriga myndigheter. Ett exem
pel på hur intimt ett spårarbete i en 
gata berör stadens myndigheter är 
planläggningen av breddningen med 
spårflyttning av Barnhusgatan vid 
Norra Bantorget. Förutom spårvägs
bolaget berör dessa arbeten trafik
polisen, gatukontorets konstruktions
avdelning, arbetsdistrikt och parkav
delning samt el-, gas- och vattenled
ningsverken. Detta enkla arbete måste 
nu planeras så, att dessa myndigheter 
har foLk och materiel tillgängliga vid 
rätt tidpunkt. Ett av de största pro
blemen för arbetsplaneFingen de se
naste åren har varit den svåra mate
rielbristen, som gör att man rent av 

måste rätta arbetena efter de tider, då 
materielen kan finnas till hands. Det 
är främst baningenjören som svarar 
för detta planeringsarbete och sam
arbetet med stadens myndigheter i 
nära kontakt med bolagets inköpsa v
delning för materielanskaffning. 

Det där konstruktionsarbetet kan 
ibland vara ett riktigt knåpgöra för 
banans ingenjörer och ritare. Det gäl
ler att få fram det bästa spårläget så 
att vagnarnas gång blir så jämn och 
behaglig som möjligt och samtidigt ta 
hänsyn till den övriga trafikens be
hov. Många gånger är man bunden av 
i gatan befintliga brunnar, stolpar, re
fuger etc. I fråga cm förortsbanorna 
kan markutrymmet ibland vålla be
kymmer. 

Hrr 	 Svensson, Samuelson och Berggren 
begrunda ett bangårdsproblem . 

»När - det våras utmed linjen, 
då kommer jag till dej ...» 

Så travesterar banarbetaren den 
gamla slagdängan, när t j älen bör j ar 
gå ur jorden, och med »dej» menar 
han då spåren, som efter tjälloss
ningens och vinterns alla påfrestning
ar ser ut på ett helt annat sätt än 
då han lämnade dem på hösten. Våren 
och sommaren är banarbetarens hög
säsong, då det gäller att utnyttja dag 
och natt, varvid man till nätterna för
lägger sådant arbete, som det skulle 
bli alltför hindrande för trafiken att 
utföra under dagen. 

En ljuvlig bild fiir skidentusiasten men så lagom ljuvlig flir ban
gubbarna innan spåret är klart. 

En bild från rälsbockningsanläggllingel1. 



Fiinnan Andersso/l dirigerar en spårläggni/lg. 

Under denna högsäsong utför vi 
både underhålls- och nybyggnadsarbe
ten. För gatuspårens del består Ull

derhållet huvudsakligen i omfattande 
lyftningsarbeten och justeringar av 
beläggningen, som i allmänhet blivit 
rätt illa åtgången under vintersäsong
en. Där så behövs byts skenor och 
växlar. Ute på vignolspårnätet består 
underhållet i byte av syllar, skenor 
och j ustering av uppkomna svackor 
och övriga ojämnheter. Dessutom be
höver plattformar, refuger, stolpar 
o. dyl. justeras och uppsnyggas. 

Det är alltså vinterns skriv- och rit
bordsarbeten, som på sommaren blir 
praktiskt förverkligat. Över huvud kan 
man säga att sommarhalvåret betyder 
ganska mycket »uteliv» för baningen
jören och hans folk på konstruktions
kontoret. D et gäller att följa arbetena 
ute på linjerna och att anpassa de 
pågående arbetena efter de nya syn
punkter på problemen som idel igen 
framkommer i en stad med så inveck
lad trafik som Stockholm har. 

»Hösten är kommen ...}) 

Ä ven under hösten har banans folk 
full sysselsättning. Med de omfattande 
gaturegleringar som företas i Stock
holm och med de stora nybyggnads
arbeten, som pågår är det nödvändigt 
att bedriva arbetet med underhåll och 
nybyggnad så länge väderleken tillåter 
det dvs. ofta till långt in i december. 
För banarbetaren kan därför årstids
växlingen ibland te sig så att han på 
kvällen lägger ifrån sig stoppspettet 
och tidigt nästa morgon får gripa tag 
i snöskoveln. 



Diverse jobb året runt 

Förutom dessa mera säsongbetonade 
arbeten förekommer det på banan en 
del jobb som pågår under hela året. 
Jag nämnde i början av denna artikel 
att bolagets spå r svetsas i allt större 
utsträckning, och detta arbete bedri
ves under hela året. Det består inte 
bara i skarvsvetsning utan också i 
»halvsulning» av sliten skenmateriel, 
varigenom de slitna ställena byggs på 
så att de blir »som nya». 

För att snabbt avhjälpa bristfällig
heter som kan uppstå på spårnätet och 
angripa när snö och is försöker hindra 
trafiken, har spårsektionens personal 
att fullgöra en viss vakttjänst vid si
dan av det ordinarie arbetet, och det 
är givet, att sådan vakttjänst pågår 
inte bara dygnet runt utan också året 
runt. 

Med denna korta beskrivning hop
pas jag, att SoB:s läsare fått en aning 
om spårsektionens organisation och 
verksamhet. Att inte alla arbetsupp
gifter har kunnat komma med är gi
vet. Även om vi banfolk inte är före
mål för den stora allmänhetens in
tresse på samma sätt som exempelvis 
trafikpersonalen, har vi våra besvär
ligheter att dras med, och att vi måste 
utföra vårt jobb i vått och torrt torde 
inte minst artikelns bildmaterial ge 
besked om. 


