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Förortsbanestation Enfield West. Perrongtaket täcker plattformens hela bredd. Fijrsäljningskiosker finnas 
ej på plattformarna. 

T'unnelbanestationer i London och Paris. 
AV AVDELNINGSINGENjÖR BROR HILLBOM 

Med en liten överdrift kan 
man säga, att en tunnelbana 
sedd ur trafikantens synpunkt 
består av stationer. Si räckorna 
mellan stationerna är får honom 
ganska ointressanta, och han kan 
sällan få något begrepp om de 
olika tunnelkonstruktionernas ut
formning och utseende eller de 
för driften nog så väsentliga an
ordningar i form av spår, signa
ler och kablar, som där finnas. 
På stationerna kommer han där
emot att befinna sig längre eller 

kortare tid i väntan på tåg eller 
under biljettinköp m. m. och har 
sålunda viss tid att studera de 
olika anordningarna med deras 
förtjänster eller svagheter. Tun
nelbanorna annonsera så att säga 
sin förekomst genom statio
nerna, vilkas allmänna plan
läggning och detaljutformning 
därför är av all ra största bety
delse för banornas attraktivitet 
och popularitet. 

På Londons U nderground
system finnas sammanlagt ca 

230 stationer, varav 80 i ytläge 
d. v. s. motsvarande våra nya 
förortsbanestationer. 33 av sta
tionerna äro omstigningsstatio
ner, där man alltså byter tåg. 
Stationsavståndet är i de inre 
stadsdelarna i medeltal ca 800 m 
och i förorterna I 000 m eller 
mera. Trafikanttillströmni ngen 
är betydande, på de största sta
tionerna över 100000 per dygn, 
med timbelastningar under rus
ningstiden på över 20000. Ge
nom fördelningen av verksam
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Problemet att ta hand 
om de stora . trafikant
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styr kosan mot sin av
gångsstation tills han åter 
lämnar· tunnelbanan vid sin 
destinationsort efter avsluLondon. Statiollslledgållg på District line. vid ZOIl

tad färd. Ingenting lämnaslaxesystem måste biiJ'ettema kontrolleras både vid 
Iled- och IIppgång. FiirsäiJ'ningskiosker för tidllillgar, åt slumpen; placeringen 
tobak och konfektyr äro placerade i biiJ'etthallell - och utformningen av skyl

ej på plattformarna. tarna äro gjorda med näs
tan vetenskaplig omsorg 

heten på olika stadsområden och och till det antal som behövs, 
det stora antalet banor och sta aldrig så många att trafikanten 
tioner är belastningen på de en blir förvirrad. Redan på ett par 
skilda stationerna dock i allmän kvarters avstånd från stations
het förhållandevis låg, och det nedgången fångas blicken av 
kan nämnas, att vi för vår tun London Transports typiska 
nelbana kunna få räkna med lika märke med en pil, som anger vä
stora eller större trafikantmäng gen till närmaste stationsned
der än de nyss nämnda för de gång. Denna är synlig på långt 
bli vande storstationerna inom håll och nattetid visar transpa
ned re Norrmalm. renta skyltar vägen. Ingångarna 

aro i stor utsträckning placerade 
i fastigheter, varigenom gatuut
rymmet kan befrias från de 
skrymmandetrappnedgångarna. 

Från gatuplanet leda trappor 
ned till biljetthallen, där vår tra
fikant nu har att med ledning av 
de detaljerade anvisningarna 
köpa sin bi·ljett och välja rätt 
väg till tåget. På grund av det 
invecklade taxesystemet - hu
vudprincipen är att man betalar 
för den väglängd man reser, var
vid avgiften är i runt tal Il/~ 

penny per engelsk mil - finns 
ett stort antal biljetter med olika 
valörer. BiljettförsäljI').ingen är i 
stor utsträckning automatiserad, 
man räknar med att för hela nä
tet f. n. ca 30 % av biljetterna 
säljas i helautomatiska biljettma
skiner, och för de stora inner
stadsstationerna är procentsiff
ran bortåt 75. Resten av biljett
försäljningen sker i särskilda bil
jettkiosker och där antingen med 
hjälp av halvautomatiska biljett
maskiner i kombination med 
myntväxlingsapparater eller helt 
för hand. 

I biljetthallsplanet finns för
utom anordningar för försälj

BiiJ'etthall på statiollen Hyde 
Park Corner. 
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BiljettautNllat på ell londonsla/ioll. 

mng och kontroll av biljetterna 
även ett antal speciella utrym
men såsom matrum, toaletter, 
expeditioner och biljettförråd 
m. m. samt vidare för allmänhe
ten telefonhytter och vissa för
s~il jningslokaler. 

Med biljetten i sin hand skyn
dar sig nu trafikanten ytterli
gare en trappa ned till de undre 
regionerna för att söka upp sitt 
tåg. Då banorna oftast ligga ptl 
mycket stort djup, är denna ned
gång vanligen försedd med så
väl upp- som nedgående rull
trappor, vilka kunna röra sig 
med en hastighet av närmare 
I m/sek. Rulltrapporna äro utan 
undantag så breda, att två per
soner bekvämt kunna stå bredvid 
varandra, d. v. s. om detta vore 
tillåtet. Tydliga anvisningar upp
mana nämligen trafikanterna att 
lämna den vänstra filen i trap
pan fri för dem som ha bråttom 
och känna sig spänstiga nog att 
gå i rulltrappan. Genom denna 
uppdelning ökas rulltrappornas 
kapacitet högst betydligt. Flera 
av stationerna äro försedda med 
tre eller fyra rulltrappor i bredd, 
och dessa äro omställbara, så att 

gående beroende på den för till
fället rådande trafikriktningen. 

Sedan rulltrappan passerats 
befinner sig trafikanten på platt
formsplanet. PlattforJ:1Jarna äro 
vanligen skilda för olika trafik
riktninga r, och det gäller därför 
att ha klart för sig, åt vilket 
håll man skall färdas. Plattfor
marna äro således utformade 
som enkelplattformar, ha en 

längd av ca 120 m och en bredd 
av 3 m. Vid inträdet på plattfor
men mötes blicken aven på tun
nelväggen med jämna intervaller 
uppflammande text, som uppma
nar trafikanterna att röra sig 
längs plattformen, detta för att 
få jämnare fönl~lning vid på
stigningen av tåget. På väggen 
mittemot plattformen finns vi
dare med jämna mellanrum ut
placerade skyltar, på vilka fin
nas listor över de stationer, som 
tågen på detta spår gå till. Här 
kan man således ytterligare en 
gång övertyga sig 0111 att man är 
på rätt väg. Stationsnamnskyl
tar är man inte snål med:. 3 st. 
per vagniängd på båda tunnel
väggarna är standard. De äro 
dessutom placerade på varieran
de höjder, så att en trafikant, 
som befinner sig i tåget, endast 
genom att kasta en blick genom 
närmaste fönster skall kunna 
konstatera, var han befinner sig, 
vare sig han si tter eller står i 
vagnen. Alla dessa skyltar och 
anvisningar av olika slag som 
finnas på plattformen ha till 
syfte att undanröja varje tvekan, 
som kan finnas hos trafikan
terna, och därigenom bidraga de 

de kunna göras upp- eller ned- Rulhrapporna på s/athmw Holbom. 
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till att minska stationsuppehålls
tiden. Denna är av avgörande 
betydelse för banornas kapacitet, 
och varje sekund inbesparad tid 
är därför av värde. För att yt
terligare påskynda trafikantväx
lingen finnas plattformsvakter, 
som i detta syfte samarbeta med 
det i tågens sista vagn statione
rade tågbiträdet. Till plattforms
vakter använde man hörbarligen 
speciellt röstbegåvade kvinnor, 
vilkas rop utan svårighet kunde 
uppfattas även i stängda vagnar. 

Reklam förekom i stor ut
sträckning på stationerna och 
den var både smakfull och även 
effektiv. Bl. a. förekom i talrika 
roliga variationer en annons för 
det irländska ölet Guiness med 
resultat att den torra och dam
miga tunnel luften tycktes ännu 
torrare, varigenom man styrktes 
i sitt beslut att snarast smaka på 
detta förträffliga öl. Någon för
säljning förekom emellertid inte 
på plattformarna bortsett från 
en del chokladautomater. Enl. 
uppgift var det brandrisken som 
gjorde att man inte ville anordna 
försäljningskiosker. 

Omstigningsstationerna hade 
sina: särskilda problem, och man 
fick ofta vandra långa vägar vid 

I36 

tågbyte. För att man då lät
tare skulle hitta vägen an
vändes anvisningar och led
ljus i form av lampor med 
bestämda färger, t. ex »följ 
blått ljus för att komma till 
Piccadillylinjen» etc. 

Vid framkomsten till sin 
destinationsort har trafi
kanten att lämna biljetten 
till spärrvakten, som där
vid kontrollerar, att veder
börande inte rest längre än 
biljettpriset tillåter. Försök 
till fusk förekomma givet
vis där som annorstädes, 
men att man inte lägger 
fingrarna emellan visar de 
S 000 årliga åtalen, av 
denna anledning. 

Metron i Paris har på 
sina 14 linjer ca 240 statio
ner, varav 53 omstignings
stationer. Avstånclet mellan 
de för allmänheten till
gängliga stationerna är f. n. 
ca 450 men har tidigare 
varit mindre. Förklaringen 
härtill är att man under 

·kriget av personalbristen 
och den allt större ölmin
gen av trafiken tvingades 
stänga vissa stationer. Ge~ 

nom det större stationsav-

London, Wood Green Station. 
Tågindikering med ljustablå 
är praktisk då på banan pil/laS 
srenlinjer och »non stop»-tåg. 
Reklamplatserna äro eftersökta. 
Belysningen på nya stationer 
söker man gö'ra riklig och 

trevlig. 

5.00 

o Biljdlforsd(jnirxj 
b ~/efonl7i/11 

.c Tidninqsfdrso(jnt179 m.m 
d Rum for persona/en 

1>; 

Paris Metro. Biljettfö'rsäljningshallar med central 
biljettkiosk eller liggande utefter ena väggen. Genom 
enhetsbiljetter och kuponghäften kan fö'rsäljningsan
ordningarna göras mycket enkla. Biljettkontrollen 

sker före ankomst till plattform. 

O 5 10 15 m 
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Paris. De flesta traj)kstarka 
metrostatiol1erna äro fiirsedda 
med automatiska portar SO/11 

stoppa passagerarsträmmen till 
plattJimnen då tåg anländer. 
Härigenom undviks rusning 

o(h fijrdråjning av tåget. 

ståndet har kapaci teten ökats, och 
man överväger nu att definitivt 
nedlägga dessa stationer. Den 
principiella anordningen av sta
tionerna är ungefär densamma 
som i London. Från nedgång
arna i gatuplanet, vilka i Paris 
mera sällan äro anordnade i fas
tigheterna, kommer man tal bil
jetthallen via de ofta roo-tals me
ter långa gångtunnlarna som 
frikostigt anordnats för att man 
skall slippa korsa de ytterst liv
ligt trafikerade breda gatorna 
och stora trafikplatserna. Biljett
hallarna äro utrustade på unge
fär samma sätt som i London, 
dock saknas här biljettautomater. 
Orsaken härtill är nog främst 
att man i Paris har enhetstaxa, 
varigenom trafikanterna kan på 
en gång tillhandla sig biljetter 
för flera dagar framåt. 

Plattformarna äro anordnade 
som sidoplattformar, trots att 
tunneln liksom vår är en dubbel
spårstunnel. Man har dock den 
uppfattningen inom metron, att 
mittplattformar vore lämpligare 

ur vissa synpunkter. I Paris 
kontrolleras biljetterna vid in
trädet på plattformarna, men 
däremot finns ingen utgångs
kontroll. Man är mycket noga 
med att skilja ut- och ingående 
trafikanter, och i trapporna ned 
till plattformarna äro därför 
uppsatta I,S m höga räcken. Av 
säkerhetsskäl och för att för
hindra, att sena trafikanter onö
digtvis fördröja tågens avgång 
spärrar man medelst portar till
trädet till plattformarna strax in
nan tågen komma in och under 
den tid tågen stå inne på statio
nen. På de fle~ta ställen sker 
detta automatiskt, varvid det in
kommande tåget ger impulsen 
till portarnas stängning. Det är 
möjligt att denna anordning har 
något att göra med fransmän
nens livliga temperament; i Lon
don ansågs den tydligen inte 
nödvändig. 
. Plattformarna äro utrustade 

ungefär på samma sätt som i 
London med det tillägget, att 
stationsbefälhavaren i Paris har 

sitt lilla kontor med telefoner 
o. dyl. på själva plattformen. Ge
nom telefonerna kan han få för
bindelse med samtliga stationer 
på linjen, med ett tåg som tillfäl
ligtvis blivit stående mellan sta
tionerna och med biljettförsäl
jerskorna. Plattformarnas längd 
är roS m och bredden 4 m. 

I stort sett kan man säga att 
stationerna såväl i Paris som i 
London äro väl utformade för 
sin funktion, som består i att ut
göra förmedlingen mellan gatu
planet och tågen. Det är möjligt, 
att man i London offrat något 
mera på estetisk utformning, i 
varje fall gjorde londonstatio
nerna på delegationen ett triv
sammare intryck än parisstatio
nerna. Under alla omständighe
ter gav studiebesöken många 
värdefulla tips för stationsut
formningen på den nu under 
byggnad varande tunnelbanan 
här i Stockholm, och vi skola nu 
göra vårt bästa för att omplan
tera de gjorda erfarenheterna i 
våra förhållanden och efter våra 
resurser. 

Bilderna från London återgivna med ben. tillstånd av London Transport. 
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