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SchematIsk plan över Chic gas två nya tunne/banor för persontrafik. Mellan norra och söd'on förorterna går »State Street 
Subwa)">, som blev färdig förra året. Från de 'IOrdvästra förortema till ceutnllH för »DearbM,t Street Subway, som beräknats 

bli färdig i år. (Bildw hämtad ur Mass Transportatiou ,IT 1 1939) 

Chicagos nya tunnelbana 
AV AVDELNINGSINGENJÖREN STIG SAMUELSON 

U nder de nu pågående utredningarna och kon
struktionsarbetena för den planerade tunnelbanan 
genom Stockholm gäller det att ta vara på alla 
erfarenheter utomlands och söka omplantera 
dessa efter våra förhållanden. Tyvärr står möj
ligheten inte öppen att bege sig ut och personli
gen studera de utländska tunnelbanorna, vilket 
givetvis hade varit det enda riktiga. Vi får där
för med hjälp av erfarenheterna från den föga 
tunnelbanemässiga trafiken i Södertunneln och 
de i utländska facktidskrifter tillgängliga upp
gifterna försöka projektera efter bästa förmåga. 
Visserligen står det inte så mycket som man 
skulle vilja veta i de utländska artiklarna men 
ett och annat korn finns ju alltid att ta vara på. 
Och ju färskare tunnelbanan är desto mera ny
hetsbetonade är konstruktionerna och utformnin
gen i övrigt. Min avsikt är att i denna artikel i 
korthet beskriva världens all ra nyaste tunnelbana 
och i några följande nummer av Spårväg. och 
Buss redogöra för andra mera anmärknings
värda banor. 

Förra året öppnades trafiken på den nya tunnel

banan för persontrafik i Chicago, Förenta Sta
ternas andra stad. Sedan länge har staden dock 
haft ett väl utvecklat tunnelbanesystem för gods
transporter, en för övrigt i sitt slag rätt enastå
ende transportforn;. 

Den nya tunnelbanan utgör det första skedet i 
en planerad omläggning av lokaltrafiken i Chi
cago. Det andra skedet, som genomföres för när
varande, siktar på en samordning av hela trafi
ken i staden under en gemensam ledning och i 
ett enda företag. Härigenom skulle den hittills
varande konkurrensen mellan tre stora trafik
företag bortfalla och som en följd härav en ra
tionalisering kunna åstadkommas genom bl. a. 
minskad parallellkörning. I det tredje skedet av
ser man vidtaga en genomgripande modernise
ring av vagnparkerna samtidigt med att en del 
spårvägslinjer läggas ner och ersättas med buss 
eller trådbuss. Chicago har inom parentes sagt 
haft namn om sig att vara den mest »spårvägs
sinnade» av de amerikanska storstäderna men 
tanken är nu att avveckla spårvägstrafiken på 
några av de mera centralt gående linjerna. 
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Tvärsektioli av 5iatioll 1111der State Street. En Va/lIl1g ovanför 
den egel1tliga tllll/1clballfstatiol1el1 ligger utrymmma för spärrar, 
kiosker m. /11. Dit /lPP kommer mal1 med rulltrappa, men l1er 

till plattJon1lCll leder en val1lig trappa. 

Den första tunnelbanan »State Street Sub
way» är ca 8 km lång (S miles) och har kostat 
över 30 miljoner kronor (8 milj. dollars) med alla 
fasta anläggningar. Byggnadstiden har varit om
kring 4 år och trots materialsvårigheterna och 
bristen på arbetskrClft har arbetena de sista åren 
kunnat forceras i betydande grad. 

Tunnelbanan är avsedd att i innerstaden er
sätta två från vardera norra och södra förorterna 
till stadens centrum förande viaduktbanor, s. k. 
»elevated», till vilka tunnelbanan anslutes utan
för den egentliga staden. De norra .förstäderna 
har genom tunnelbanan beräknats få en tidsvinst 
av upp till 8 minuter i jämförelse med den tidi
gare trafiken på viaduktbanan och de södra för
orterna 3% minuter. 

Som framgår av bilderna ligger spåren i var 
sin tunnel, som lagts relativt djupt (ca I3% m) 
under gatuplanet. Banan framgår mitt under ga
torna och stationerna, som i allmänhet ligger ca 
12 m djupt, står i förbindelse med gångbanorna 
på båda sidor. In- och utgångsspärrarna ligger 
en trappa ovanför stationsplattformarna i ett 
stort utrymme 4% m under gatuplanet. För 
transporten upp från plattformarna till spärrar
na har trafikanterna rulltrappor att ta till under 
det att de nedför måste gå i vanlig trappa. Kör

riktningen kan dock omkastas på rulltrapporna 
om så skulle behövas. De har en innerbredd a v 
0,9-I,2 m. 

Plattformarna är IS0 m långa (500 fot) och 
ligger på de flesta stationerna mellan spåren. 
det egentliga cityområdet har byggts en 990 m 
(3 300 fot) lång plattform, vid vilken tågen stan
nar nästan mitt för varje huskvarter. Plattforms
bredden är enligt uppgi ft inte större än 6,6 m 
(22 fot), vilket förefaller vara i minsta laget. 
Att döma av bilderna kommer dessutom plattfor
marna att inskränkas genom. två rader pelare, 
vilka synbarligen ligger rätt nära tågen. En så
dan anordning skulle vi knappast våga oss på 
här i Stockholm av hänsyn till passagerarnas 
säkerhet. Vi räknar endast med en rad pelare i 
mitten av plattformarna på betryggande avstånd 
från tågen. 

Strömöverföringen sker genom s. k. tredje 
skena och driftspänningen är 600 volt. Signal
systemet består av färgsignaler, placerade liksom 
i Södertunneln utmed tunnelväggarna, men dess
utom finns även vanliga formsignaler. Samtliga 
signaler, utom de sistnämnda, regleras helauto
matiskt. Manuellt kan formsignalerna omställas 
så att tågen från de centrala ställverken ges möj
lighet att passera en automatisk stoppsignal, om 
så skulle visa sig nödvändigt, givetvis under 
iakttagande av försiktighet. En sådan anordning 
är nödvändig för att vid exceptionella tillfällen 
släppa fram tågen och därigenom söka undvika 
stagnationer. En liknande anordning planeras 
även här i Stockholm. Signalsystemet möjliggör 
för en trafiktäthet av 40 tåg per timme i vardera 
riktningen, dvs samma kapacitet som hos oss. 

Statiol1 med mittplat!(orm. Il1red/1i/1g är fIlkel och /lta/1 utsmyck
/1il1g. Det förefalla som om de två pelarradema skulle il1kräkta 

avsevärt på plattJormsutrymmet. 
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Tunnelbanan passerar ställe under 
den på 
sträcka 
rings fläktar anordnats men i sker 
!ingen genom tågens kolvverkan när de passerar 
genom tunnlarna. Inte har an

för 
För 

vilka 389 är 
på 170 hkr och 
Vagnarna, som är 

dubbeldörrar och sett samma 
storlek och utseende som de 
för Stockholms tunnelbana. 
satts i 
matiskt av 
.ståndsbromsen finns 

en ström
av större typ. Denna 

sammankopplade 
på 4 och rymma 

sittplatser och totalt 200 passagerare. Avsikten 
är att tågen skall 
sammansättas a v tre vagnar av den 
typen. Sammanlagda antalet motorer blir 
tillhopa 440 hkr. 

km/tim. 
stora förhoppningar 

väntas bli myc
hoppas 

förortslinjer
na kommer för övrigt även barservering att 

och kOlllaktledllingsanlå"gg
hiigra si da synes eu 

rller annal! 
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föras i tågen. Så långt kOlnnler 
sträcka oss här i ~,,;'-"uv~ 
ven på bekvämlighet! 

Men Chicago 

lär inte skall dröja 
trafik. Denna bana, som 

kommer att sätta 
orterna i direkt förbindelse 

Man väntar att de 
skall klara aven femtedel av 

den här 


