
Tunnelbanestation i Paris. 

Sex herrar for till London och Paris 
RESEKASERI AV ÖVERINGENJÖR SIGWID RIBBING 

Vid 9-tiden den I mars lyfte 
Londonplanet från Bromma och 
bland passagerarna befann sig 
undertecknad och fem andra be
fattningshavare vid spårvägen, 
på väg ut till London och Paris 
för att huvudsakligen studera 
tunnelbanorna där Det var bis
tert kallt, när vi äntrade planet, 
- 20°, och kylan hängde länge 
kvar i kabinen under den 7 tim
mar långa resan, som vi tidvis 
fördrev med att rista våra namn 
i rimfrosten, som bildades på ka
binens innerväggar. Det var där
för inte utan att vi drog en lätt
nadens suck, när planet landade 
vid Northholt och vi fick plocka 
in oss i bussen, som förde oss till 
Londons centrum. Studiegrup

pen, för vilken jag var färdle
dare, bestod för övrigt av avdel
ningsingenjör Eri/~ Dahlbecf~, 

som i första rummet hade ban
byggnadsstudier på sitt program, 
avdelningsingenjör Olof Zetter
ström för studier av strömför
sörjning och driftfrågor, ingen
jör Bror Hilibom allmän tunnel
planering och ingenjör Ingmar 
Boberg och ledningsförman 
Gösta Carlszon signalfrågor. 

Liksom för studieresan till 
Moskva hösten 1945 hade ett de
taljerat P. M. upprättats för de
legationens studiefrågor. Detta 
översattes till engelska och fran
ska och medfördes på resan. 
Dessutom hade fjorton dagar i 
förväg till trafikförvaltningarna 

i London och Paris skickats nog
granna uppgifter över vad varje 
ingenjör ville studera. Såväl eng
elsmännen som fransmännen 
hade gjort vad de kunnat för att 
underlätta arbetet genom att ut
arbetadetaljprogram, och det 
gjorde, att vi under den relativt 
korta tid studieresan omfattade 
kunde pressa in ett maximum av 
studier. Någon sinekur för färd
del tagarna var det sannerligen 
inte. Det var i regel en arbetsdag 
från 9 på morgonen till 19 på 
kvällen. Dessutom hade vi ibland 
tillfälle att följa underhållsarbe
tena nattetid, så vissa dygn blev 
det inte så mycket sömn av. 

Vi stannade i London från den 
I till den 12 mars och det är 
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Vår strldiedel~gation på besök hos London Transport. Pråll vänster: iö Boberg, aiö Zetter
ström, öiöb Ribbing, iö Akerman, Mr Croom-johnson (ö/Jeringenjör), Mr Gr~ff-Baker (över
ingenjijr) Mr Evan Evans (traJlkdirektiir) ijiöv Larsen, ledf Carlszon. iö Hillbol1l och aiö 
Dahlbeck. Herrar LarseH och Akennan sammlinträjJade med den iivriga studiedelegariollen 

under ett uppehåll på resan USA-Sverige. 

först som sist en kär plikt för 
'mig att tala om att ett mera gäst
fritt och hjärtligt mottagande an 
vad vi rönte från engelsmännens 
sida kan man inte begära. Där 
fanns inga hemligheter. Överallt 
öppna dörrar och ett storartat 
tillmötesgående, då det gällde att 
inviga oss i alla tekniska myste
rier. Studiedelegationen arbetade 
inte i klump utan de olika spe
cialisterna gjorde var och en sina 
studiebesök och konferenser med 
respektive engelska fackmän. 
Även detta bidrog till att arbe
tet kunde intensifieras. 

Det är inte min avsikt att i 
detta kåseri i detalj redogöra för 
våra studier. Meningen är att de 
olika färddeltagarna i komman
de nummer skall redogöra var 
och en för sitt område i särskilda 
artiklar, och jag vill därför in
skränka mig till att tala om skill
naderna mellan tunnelbanorna i 
London och i Paris i stora drag. 

På båda ställena bedrivs tun
nel trafiken av myndighetskon
trollerade privatföretag. I Lon
don av London Passenger Trans
port Board och i Paris av Com
pagnie du Cherriin de Fer Met
ropolitains de Paris. Båda dessa 
organisationer har byggts upp 

genom sammanslagning aven 
mångfald olika trafikföretag. I 
London kommer staten att in
sätta ett mycket stort belop, c: a 
700 Mkr., för trafikapparatens 
återuppbyggnad Och även i Pa
ris torde så bli fallet, varför man 
kan säga, att det allmännas in
flytande på trafikföretagen är i 
sta rkt växande. Under det att 
London Transport själv måste 
bygga tunnlarna och förränta det 
därpå nedlagda kapitalet, existe
rar i Paris ungefär samma ar
betsfördelning mellan kommun 
och trafikföretag som här 1 

Stockholm. Där har staden byggt 
själva tunnelkroppen och metron 
inkromet. I vilken mån det ned
lagda kapitalet förräntas kunde 
vi inte erhålla några upplys
nll1gar om. 

Londons innerstad rymmer S 
miljoner och Stor-London c:a I() 

miljoner och Paris rymmer 3 
miljoner i innerstaden och själva 
Stor-Paris c:a 6 miljoner. Det 
fordras alltså ett ganska kraftigt 
dimensionerat trafikföretag för 
att ta hand om dessa väldiga be
folkningsgrupper och dessas stor
lek framgår av några siffror. 
London Transport har 83 000 

anställda och i Paris har man 

30000 anställda. Under senaste 
år har så gott som all kollektiv 
trafik i Paris varit tunnelbane
trafik. Spårvagnarna försvunno 
f rån staden redan för tio år se
dan och förkrigstidens stora 
busspark (3500 st.), rekvirer:l
des för krigsbruk eller' fick av
ställas på grund av brist på driv
medel. Visserligen har busstrafi
ken nu börjat komma i gång men 
det är i begränsad omfattning 
(r 000 st.) . 

. I London, särskilt dess östra 
delar, kan man inte gå långa 
stycken utan att träffa på spår 
av kriget. I Paris ser man föga 
av bombskador, men sönder
skjutna rutor vi ttnar fortfaran
de om att kriget gått fram över 
staden. Under krigsåren har tra
fikföretagen haft stora svårig
heter att kämpa med på grund 
av direkta krigshandlingar. Så
lunda var det en gång avbrott i 
tubtrafiken vid Bank en vecka 
på grund av bombnedslag. Vid 
ett annat tillfälle trängde vatten 
in i tunneln av samma anledning, 
varvid många hundra personer 
drunknade. Tunnlarna under 
Themsen var tämligen lättsåra
de, och vid varje flyglarm 
stängde man därför vattentäta 
portar på båda sidor om Them
sen, till oerhört men för trafiken. 
Även i Paris hade på tunneln 
uppstått många direkta bombska
dor särskilt vid de allierades 
bombardemang av Renaultfabri
kerna. Vid befrielsen r944 lär 
vidare trafiken på hela metro
nätet ha stått stilla under hela 
sex veckor beroende på bristande 
strö:rnleverans, vilket förnämli
gast skulle ha berott på att trans
formatorstationerna förstörts av 
de reti rerande tyskarna. Då, som 
jag nämnt, den kollektiva yttra
fiken av andra skäl inte var nå
got att tala om, måste det ha va
rit ytterst besvärliga veckor för 
pansarna. 

Vad för övrigt det allmänna 
intrycket ifrån de båda världsstä
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derna angår måste man säga, att 
försörjningsläget är bekymmer
samt, i varje fall för de mindre 
bemedlade. För den, som äter på 
restaurang, är livsmedelsbristen 
inte så kännbar, även om man 
får finna sig i att matsedeln inte 
uppvisar några större variatio
ner. På restaurangerna i London 
behövde man inte ha några kort. 
I Paris däremot vill man gärna 
ha kuponger för bröd och kött. 
För smör däremot behöver man 
inte lämna kuponger av den 
enkla anledningen att smör sak
nades helt i restaurangerna i 
Paris. 

Men för att återgå till ämnet. 
Vi reste Som sagt ut för att i 
första hand studera tunnelba
norna och det var vissa ganska 
anmärkningsvärda skillnader vi 
mötte i London och Paris. I Lon
don ligger tunnelbanorna i regel 
mycket djupt, upp till 90 meter 
(vid Hampstead). Medel djupet 
torde vara c:a 40 meter. Det 
största stationsdjupet i London 
är omkring 60 meter. I Paris 
däremot ligger metron grundare. 
mellan 7 och 30 meter och me
deldjupet är c:a 10 meter. En an
nan viktig skillnad är hållplats
avståndet. I London city ligger 
hållplatserna i regel med ett av
stånd av 800 meter från varandra. 
I Paris är avstånden kortare, om
kring 450 meter. På grund av 
det förhållandet att trafikföreta
get i London självt har måst an
lägga tunnlarna och förränta ka
pi talet har man byggt så trånga 
tunnlar som möjligt, tubes. Vag
narna går där fram i enkla tuber 
och vagnarna har utformats så 
att de så mycket som möjligt an
sluter sig till dennas runda form. 
Det största avståndet mellan 
vagnsidan och tunnelväggen är 
inte många decimeter Som fram
går av den här återgivna bilden, 
och man måste därför betrakta 
det som ett stort under, när en 
ingenjör en gång överraskades i 
tunneln av ett tåg och genom att 

pressa sig utefter väggen klarade 
livhanken tC!-ck vare den tillfäl
liga frånvaron av kablar på just 
det stället. Vi träffade förresten 
denne ingenjör på vår resa, och 
man får nog anta, att de sekun
der det tog för tunneltåget att 
passera var de längsta han upp
levt i sitt liv. 

I Paris däremot kör man i 
dubbla tunnlar av samma typ 
som vår södertunnel. I LOQdon 
har man ingen ballast i tunneln 
utan syllarna äro ingjutna i be
tong varigenom spåret säkrare 
fixeras med hänsyn till den 
trånga tubsektionen. I Paris där
emot har man makadamballast. 
Fördelen med det sistnämnda 
systemet är att det blir mindre 
buller i tunneln och ett mera 
elastiskt spår erhålles. I London 
var det så kraftigt buller, att 
man inne 1 vagnarna endast med 
viss svårighet kunde göra sig 
hörd och till detta förhållande 
var inte enbart frånvaron av bal
last skuld utan även de hårda 
tunnelväggarna av gjutjärn och 

. den korrugerade rälsen. I Lon
don önskar man icke tvätta själva 
tunnelkroppen. Man skulle där
igenom öka fuktigheten och rost
bildningen och även risken för 

En stationshall i Londons Underground. 

isolationsfel på signalinstallatio
nerna. Renhållningen består för 
själva tunnelns del i att man 
varje natt har städningsperso
nal, som går utefter linjerna 
och samlar upp skräp o. dyl. 
I Paris däremot kör man med 
särskilda tankvagnar, som spo
lar tunnelns väggar och även 
sköljer igenom ballasten ordent
ligt ett par gånger om året. Vid 
vårt besök kunde vi konstatera, 
att man i Paris lyckats skapa en 
mycket bra luft nere i tunneln. 
I London, åtminstone i djuplä
gena, var det däremot ganska 
varmt och kvalmigt. Vad som bi
drager till att göra Londontunn
larna mera dammbemängda än 
Paris' var att man i London i 
allmänhet använder bromsklossar 
av gjutjärn - liksom på örby
vagnarna -, som sliter hårt både 
på hjulen och rälsen. I Paris där
emot använder man specialpres
sade träklossar, vilket är möjligt 

. emedan tågen gå nära nog en
dast i tunnel. Träklossar ge an
nars dålig bromsverkan i blöt 
väderlek. 

Vad strömförsörjningen angår 
använder man både i London och 
Paris en tredje skena och c:a 600 

V. I Paris fick de båda farske
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'Denna' bild visar-bättre än ord, hur knappt om utrymmet det är i en londontunnel och mQII 
fiirstår vilket buller det måste uppstå i detta giutjärnsriir, när tåget slamrar fram iiver de ofta 
korrugerade skenorna. På denna bild är fÖ'rarell på tåget sysselsatt med att telefonera. Det går 
helt ellkelt till på det sättet, att han kopplar en telefollapparat till de båda blanktrådar, som 

ses till vänster om honom. Sådana telefonledningar ingår i varje tUI1I1els utrustning. 

norna t jänstgöra som återled
ning, men i London hade man en 
fjärde isolerad skena härför. På 
den kombinerade förorts- och 
tunnellinjen Paris-Sceaux, an
vänds vanlig luftledning och 
r 500 V. 

I båda städerna är stationerna 
inrättade med tanke på en snabb 
passagerarväxling. Där så är 
lämpligt används rulltrappor, på 
sina ställen fyra i bredd. Biljett
försäljningen underlättas på 
många håll i London med ett 
rikligt antal biljettautomater. 
Vanligen sker biljettkontrollen i 
Paris vid ingång till plattfor
marna. I London däremot vid 
utgången i biljetthallarna. För 
att leda de olika trafikantström
marna till rätta plattformar har 
man gott om anvisningstavlor, 
ledljus och räcken i tunnlar och 
trappor. 

Vad själva trafiken angår 
måste man säga, att t. o. m. 
trängseln på Stockholms spår
vagnar får något av ödslighet 
över sig om man jämför den med 
trängseln på tunnelbanorna 

London och Paris, särskilt Pa
ris. I London har nämligen Yt
trafiken hållits i gång i ganska 
stor omfattning, under det att 
den i Paris som jag tidigare 
nämnt, varit lamslagen. I Paris 
har man därför i metron rivit 
ut en hel del sittplatser för att 
öka antalet ståplatser, och man 
plockar nu sardinartat in dub
belt så många passagerare i vag
narna som före kriget och dessa 
får under rusningstid dessutom 
stå i kö en god stund i trappor, 
gångar, t. o. m. på gatan innan 
de släpps in genom de automa
tiska spärranordningarna vid in
gången till perrongen. Men även 
i London är resandefrekvensen 
mycket stor och tågen duggar 
fram med blott c:a r% min. mel
lanrum. Klagomål eller inter
mezzon förekommer emellertid 
sällan. Det förefaller, som om 
trafikanterna både i London och 
Paris hade anpassat sig eller 
resignerat! För att öka tunnel
banans kapacitet har man i Paris 
slopat ett stort antal stationer i 
syfte att öka hållplatsavstånden. 

För närvarande är 67 av de 34r 
stationerna nedlagda, och man 
får nog räkna med att ett 40-taJ 
av dessa kommer att vara slo
pade för all framtid. Man var
nade oss eftertryckligt för att in.. 
rätta föt korta hållplatsavstånd. 

Såväl i London som Paris pla
nerar man mycket stora arbeten. 
Sålunda är det frågan om att j 

London förlänga linjerna c:a 40 
km och stora vagnbeställningar 
planeras i de båda huvudstä
derna. 

Jag nämnde, att engelsmännen 
tog emot oss på ett strålande 
sätt. Så var i lika hög grad för
hållandet i Paris, där vi arbetade 
efter samma linjer, och där våra 
värdar gjorde allt som tänkas kan 
för att hjälpa oss. Efter 22 da
gars intensivt arbete i de båda 
huvudstäderna var det tid att 
vända åter, och den 22 på mor
gonen startade vi från Le Bour
get. Vi gjorde en timmes uppe
håll i Amsterdam och landade 
vid r6-tiden i Bromma. Det var 
ett ABA-plan vi flög i på hem
vägen och utan att göra mig 
skyldig till något slags patrio
tisk egenkärlek måste jag nog i 
sanningens namn konstatera, att 
detta. plan var betydligt mera 
komfortabelt - och varmare 
än det engelska plan, i vilket vi 
gjort utresan. 

Som en sammanfattning av 
färden vill jag säga, att den var 
utomordentligt intressant och gi
vande och att det var många 
värdefulla rön vi fick göra, då 
vi nu står i begrepp att mera i 
detalj utforma vår egen tunnel
bana. 

»Tag till med ordentlig växt
mån, så ni slipper alla våra bittra 
och dyrbara erfarenheter», var 
ett råd vi hade med oss hem. Vi 
hoppas att om en gång kanske 
någon av våra ciceroner eller 
rådgivare begagnar vår tunnel
bana han skall finna att hans 
lämnade råd och erfarenheter ej 
varit förgä'ves! 
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