
SL och barnvagnen 

"Tunnelbanan är barnförbjuden" 

Det säger en av kollektivtrafikens resenärer och kritiker, den flitiga och 
vassa journalisten Margareta Schwartz. Vi bad henne nämligen berätta 
om småbarnsmammans vedermödor i tunnelbanan. 

Det gjorde vi med tanke på att som komplement till hennes artikel be
rätta om det upprustningsprogram SL håller på att genomföra beträffan
de tunnelbanestationerna. Åtta miljoner kronor har landstinget anslagit. 

Ty naturligtvis fanns och finns behov av upprustning och modernise
ring, och vi har gärna velat bereda plats för synpunkter av olika slag i 
Spårväg och Buss. 

Alltså. Vi kontaktade Margareta Schwartz och hon gick och åkte en 
rundtur med sin barnvagn och söta dotter. Vi har också skickat ut foto
grafer för att avbilda både svårigheter och sånt som ur småbarnsmam
mans synpunkt måste te sig bra eUer som en förbättring. Till sist bad vi 
överingenjör Bertil Linner att kommentera och berätta om ombyggnader 
som pågår och planeras. 

Hötorget 

Medborgarplatsen 

Så här skrev Margareta efter sin 
rundvandring: 

- Tunnelbanan är barnförbjuden. 
- Så fort vi fått barn, blev vi 

tvungna att köpa bil. Det går inte att 
åka kollektivt med barnvagn. 

Känner ni igen klagolåten? Det 
finns nästan ingen trafikantgrupp som 
blir så arg ,på SL som småbarnsför
äldrar. Har de rätt? Är Stockholms 
T-bana med alla sina rulltrappor 
verkligen barnförbjuden? 

Fotografen Ingvar Ericsson och jag 
hämtade Anna, 1,5, på dagis och tog 
tunnelbanan för att se efter. 

Första prövningen råkar vi ut för 
redan vid nedgången till Medborgar
platsen. 

Där guppar jag ner Anna i vagnen 
varje dag efter jobbet. Långsamt, 
långsamt trappsteg för trappsteg. 

Den här gången har vi tur. En vän
lig man med cigarr i munnen hugger 
tag och hjälper oss ner. 

Men Medborgarplatsen hör till de 
värre stationerna i stan för oss med 
barnvagn. 

Inte ens spärren är byggd för barn
vagnar. J ag pressar oss sammanbitet 
genom den trånga passagen mellan 
bagagehyllan och räcket. 

Sedan hinner jag lite drygt halv
vägs nerför trappan till perrongen. En 
medelålders man går förbi mig utan 
att se hur jag sliter. Till höger ser jag 
avundsjukt hur andra trafikanter be
hagligt glider upp i rulltrappan. 

Tänk, om det ändå blev självklart 
att vända dem vid behov. 

En ung grabb missar sitt tåg för 
min skull. Han suger tag i underredet 
på vagnen och hjälper mig nerför de 
sista trappstegen. 

Jag börjar redan bli svettig. 
Vi tar tåget till city. Ibland åker 

Anna och jag dit för att hälsa på 
Annas pappa som jobbar i Thulehuset 
på Sveavägen. Närmaste station är 
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M edborgarplalsen T -CelII raten 

Hötorget, närmaste uppgång är Tun
nelgatan. 

Jag drar vagnen uppför istaccato. 
Inte en människa syns till som jag 
kan be om hjälp. 

När vi har mera tid, undviker vi 
Hötorget. Stiger i stället av vid T
centralen. Uppgången till Ahh!ns är 
prima med rulltrappa ända upp till 
gatuplanet. 

Vi fortsätter till Rådmansgatan för 
att kliva på Täby-bussen till farfar 
och farmor . 

Då vet jag att jag i alla fall får 
hjälp av chauffören om ingen med
passagerare rycker in. Bussar är bäst 
för oss med barnvagn. 

Jag blir lättad när jag ser att det 
är en gammal buss den här gången. 
En sorts "Ormen Långe" har överhu
vud taget inget barnvagnsutrymme. 
Sista gången måste vi lyfta vagnen 
upp i luften, så fort någon skulle pas
sera genom gången i bussen. 

En kvinna i bussen hjälper mig upp 
på 614. 

Sedan återstår det värsta: hemfär
den till Kärrtorp. 

Vi kliver av den sista vagnen på tå
get. När vi kommer fram till trappan, 
tittar fotografen ängsligt utför bran
ten: 

- Det var högt det här. 
Alla andra från tåget har redan 

hunnit ner. Jag får klara mig själv ner 
för. 

Fotografen tycker synd om mig och 
skyndar sig att ta sina bilder. Sedan 
hjälper han mig ner till spärren. 

I morgon och alJa andra dagar re
ser jag utan sällskap. Vem hjälper mig 
då? 

Folo: Ingvar Ericssoll 

Margareta frågar och Bertil svarar 

Margareta Schwartz formulerade kon
tentan sålunda: 

Två tunnelbanestationer av tre är 
helt eller delvis "stängda" för små
barnsföräldrar med barnvagn. Bara 22 
av tunnelbanenätets 71 stationer har 
fått alla sina uppgångar utrustade 
med hiss, ramper elJer rulltrappor. 

Centrala stationer som Hötorget, T
Centralen, Gamla Stan och Odenplan 
hör till de "barnförbjudna". 

Samtliga stationer i de västra för
orterna mellan ThoriJdsplan och Häs
selby Strand saknar hiss eUer dubbel
riktad rulltrappa. 

Flera stationer på den nyare T-bana 
2 har bara trappor. 

Bertil Linne,.: När den första tun
nelbanan planerades och projektera
des under och efter andra världskri
get, hade man inte samma resurser 
och standardkrav som nu . Visserligen 
hade mödrar börjat förvärvsarbeta 
i allt större utsträckning, men det var 
ännu inte så vanligt att mammor med 
småbarn gjorde det. Planerarna hade 
inte så påträngande anledning som nu 
att tänka på , att trafikanterna kanske 
ville och behövde ta en barnvagn med 
sig . Det var inte förrän på sextiotalet 
som standardkraven skärptes och mer 
och mer kom i förgrunden. Numera 
bygger vi tunnelbanan så att den skall 
kunna användas av alla, även av han
dikappade i rul!stoJ. Det måste vi en
ligt svensk byggnorm. Men tidigare 
fanns inga krav på att det skulle fin
nas rulltrappor och hiss på alla sta
tioner. Det var lyfthöjden , som av
gjorde. 

Margareta Schwarlz: Men ta ex

emplet Kärrtorp. Där finns bara rull
trappa i en riktning. Trappan är 
otäckt brant. Den använder massor 
av småbarnsföräldrar varje dag. Får 
det se ut på det viset i Stockholms T
bana? 

B L: Jag har själv varit ute i just 
Kärrtorp och burit ner en vagn och 
jag tror inte att Kärrtorp har branta
re trappor än någon annan station. 
Men det skall bli bättre på alla äldre 
stationer. Det finns ett upprustnings
program för dem. 

M S: Hur långt har det program
met avancerat? 

B L: Enligt landstingets beslut i 
somras skall sexton stationer inom det 
äldre tunnelbanesystemet upprustas 
före 1975. Vid Gullrnarsplan, Tall
krogen och Skogskyrkogården är his
sar som bekant inrättade. Vi har hun
nit långt med projekteringen av Hö
karängen N, Kristineberg, Hässelby 
Gård och Farsta. I år skall vi också 
projektera Blackeberg och Thorilds
plan och samtliga dessa stationer skall 
vara färdigombyggda under] 973, vil
ket de också kommer att vara. Vi 
börjar i år med etapp två, vilket in
nebär projektering av T-Centralen N, 
Skärmarbrink, Abrahamsberg, Björk
hagen, Skärholmen. Ombyggnadsar
betena skal! vara färdiga under] 974. 
Nästa år utföres projekteringen av 
Blåsut, Råcksta, Sockenplan och 
Hammarby N. Dessa arbeten utföres 
under ]975. 

Det blir också aktuellt att snart gö
ra särskilda studier för upprustningen 
av Alviksstationens västra entre. 
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M S: Hur mycket kostar upprust

ningen? 

B L: Atta miljoner kr. Varje sta
tion kostar ungefär en halv miljon kr. 
Vad vi bygger är främst hissar, trots 
att våra erfarenheter av hissar är 
ganska dåliga. Det finns folk, som an
vänder dem som toaletter ... För att 
undvika det förser vi hissarna med 
glasväggar i största utsträckning. 

M S: Det ä r också mycket besvär
ligt att ha barnvagn med sig, när man 
kommer till en pendeltågsstation . Ska 
ni inte göra något åt dem? 

B L: SJ har projekterat pendeltågs
stationerna i samråd med oss. Det är 
svårare att göra dem lättillgängliga. 
Ty även om de har hissar och rull
trappor, så har man i alla fall de två 
trappstegen från perrongen till tåget. 
Och plattformen går inte att höja , 
då passar den inte till SJ:s fjärrtåg . 

M S: På många T-banestationer 
finns det en rulltrappa. Det skulle 
räcka, om man bara kunde vända 
den. Kan inte spärrvakterna göra det 
åt småbarnsföräldrarna? 

B L: Det är möjligt tekniskt sett. 
Men känsligt under pågående trafik i 
andra riktningen. Folk skulle bli för
baskade, det tror jag. Spärrvakterna 
skulle behöva lämna sin spärr med ' 
köer som följd vid biljettluckan. 

M S: Ofta på lördagseftermidda
garna är rulltrappor avstängda - är 
det en slump eller sparar man pengar? 

B L: Nej, ingetdera. Då har någon 
stoppat rulltrappan på okynne. Vi har 
mycket besvä r med sådant, särskilt i 
city . Och när rulltrappan står, måste 
spärrvakten undersöka varför. Han 
får inte bara sätta igång den igen. 
Man kan aldrig veta, om det är fråga 
om okynne eller om någon sitter fast 
i rulltrappan. 

M S: Hur förklarar du de smala 
spärrarna då? Vid Medborgarplatsen 
sitter det en bagagehylla nedanför 
biljettluckan så att en barnvagn 
knappt kommer igenom. 

B L: Men de kommer igenom, eller 
hur? Medborgarplatsen tillhör de all
ra äldsta stationerna, och verkar nog 
därför ganska smal och trång över 
huvud i jämförelse med vad som nu 
byggs. Visst skulle spärrarna kunna 
vara bredare. Personalen menar, att 
många då skulle kunna slinka förbi 
utan att betala . Dessutom har varje 
station en katastrofgrind avsedd att 
använda om man behöver komma ner 
på perrongen med en bår. Den kan 
man alltid be att få använda. 

Foto: Börje Gal/en 

Här är det lättare för mammor, pappor och farfar-l11orm orsgenerationen att dra 
barnvagnen. Ovan Telefonplan . N edan till vänster hissen vid Slussen och till höger 
vid Gu/lmarsplan. Vid Tal/krogen och Skogskyrkogården är hissar ocksfl inrättade 
numera. Projekteringen för ombyggnaden av Hökarängen N , Kristineberg, Hässelby 
Gård och Farsta har hunnit långt. Blackeberg och Thorildsplan skall enligt planerna 
också ombyggas under 1973. Ombyggnadsarbetena fortsätter under 1974 och 1975. 
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