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Moskva, sedan den 14 mars 1918 efter revolu
tionen åter Rysslands huvudstad, är även dess
största stad och den ur historisk synpunkt kanske
mest intressanta. Dess historia kan i hävderna
följas ända tillbaka till 1100~talet och tar fastare
form på 1300-talet, då staden med fästningen
Kreml som kärna på norra stranden av Moskva
floden utgjorde en livlig handelsplats. Kring det
muromgärdade Kreml har sedan staden under
århundradena fram mot början av 1800-talet
tämligen koncentriskt vuxit ut med nya stadsde
lar, huvudsakligen på den norra flodstranden
men under senare tid även på den södra, omslutna
med nya befästningsringar av stenmurar och
jordvallar. Efter den stora branden 1812 under
Napoleonkriget, då större delen av staden öde
lades, vidgades ytterligare den yttre ramen vid
återuppbyggnaden, varvid de gamla befästnings
anläggningarna, såsom i många andra städer,
raserades och gå vo plats åt rymliga boulevarder.
Genom tillkomsten av järnvägarna i mitten på
1800-lalet och senare spårvägarna samt inte
minst den påbörjade industrialiseringen kom
Moskva in i ett starkt utvecklingsskede med en
mera oregelbunden utvidgning av stadsbebyggel
sen på ytterområdena.
Folkmängden passerade i slutet på 1890-talet
miljonstrecket och uppgick vid tiden för förra
världskriget till nära 2 miljoner invånare inom
ett stadsområde, inräknat förstäderna, på något
över 10000 ha. Under krigs- och revolutionsåren
mil1skade folkmängden till under en miljon för
att under 1920- och 1930-talen åter snabbt växa ,
närmast som en följd av den mycket starka indu
strialiseringen och den växande centraladministra
lionen. Ar 1935 u tgjorde folkmängden omkring
3 ,2 miljoner och 1940 nära 5 miljoner invånare.
Som för många andra storstäder ha krisåren
fört med sig en onormal, ytterligare ansvällning
.av folkmängden, och ' för dagen uppskattas den
till omkring 6 miljoner invånare. I den sovjetryska
huvudstaden av i dag råder också stark trängsel ,
och trångboddheten är utomordentligt stor.
lVloskva omfattar nu en areal av 28500 ha, men
den egentliga stadsbebyggelsen, inrymmande hu
vuddelen av befolkningen, återfinns huvudsak

ligen inom en cirkel med ca 7 km radie, mätt från
en medelpunkt i stadscentrum vid Röda Torget
omedelbart öster om Kreml. Detta motsvarar
ungefär Stockholms stads inom jurisdiktions
gränsen befintliga areal , som uppgår till runt
15900 ha, varav 13700 ha landareal. Som grova
jämförelsetal erhålles för Moskva i genomsnitt
ca 210 invånare per ha av hela stadsområdet och
för Stockholm ca 50 per ha (landarealen) ; för
Stockholm med undantag av Bromma, Brännkyr
ka och Enskede blir motsvarande medeltal ca
135. För jämförelsen med Stockholm kan det
erinras om att 7 km cirkeln mätt från Gustav
Adolfs Torg i väster skär Abrahamsberg i Brom
ma, i söder Tallkrogen i Enskede, i öster Skär
sätra på Lidingö och i noq Djursholm.
Stadsplanen för det inre av Moskva har fått sin
prägel av den koncentriska tillväxten och känne
tecknas i stort av de ringformiga boulevarderna
och de från olika väderstreck mot stadscentrum
vid Kreml inlöpande radiella ga tulederna. Dessa
korsa numera , genom de under 1930-talet vid
tagna slora gatu- och platsregleringarna (fig. 1)
samt de kraftigt breddade broarna över Moskva
floden, tämligen obehindrat tvärs igenom staden.
Bebyggelsen i Moskva består alltjämt till mycket
stor del av låga trä- eller stenhus, ofta inte mer
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Fig. 1. Gorkigatan, den stora infartsleden frdn nordväst;
sedan denna bild togs 1936 ha de i fonden t.V. synliga bygg
naderna flyttats i sidled för ökning av gatubredden ti//60 m.
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än två våningar höga. Endast i de mest ,centrala
delarna finnas mera sammanhängande block av
fyra- till femvåningars boningshus av traditionell
1890-talstyp, här och var, liksom längre ut längs
de stora infartslederna blandade med moderna
åtta- till tiovåningars funkishus. B.o stadsproble
met har under hela uppbyggnadsperioden va
rit brännande i Moskva och uppenbarligen har
bostadsbyggandet inte hållit jämna steg med indu
strins och centraladministrationens snabba till
växt. Resultatet härav har blivit en oerhörd
trångboddhet och en mycket livlig trafik, då bo
platsen måste tas, där den kan erhållas obero
,ende av belägenheten till arbetsplatsen. För att
råda bot på dessa missförhållanden uppgjordes i
början på trettiotalet en tioårsplan för en full
ständig om- och nybyggnad av moskvabebyggel
sen, vars genomförande påbörjades år 1935 med
bl.a. ovannämnda höghus som resultat. Detta
stora bostadsbygge torde emellertid ha avbrutits
redan 1938-1939 och först nu ha tecken på ett
återupptagande därav visat sig.
Trafikntvecklingen

~

De moderna stadskommunikationernas intåg i
Moskva började med hästspårvagnen år 1872,
fem år före Stockholm; i början på 1890-talet
kom den första elektriska spårvagnen men först
några år in på 1900-talet började det elektriska
spårvägsnätet utvecklas med större fart. . Totala
antalet spårvägsresor uppgick år 1916 till 396 mil
joner, motsvarande ca 200 resor per år och in·
vånare. Under 1920· och 1930·talen utvecklades
den kollektiva trafiken mycket starkt med den
ökade industrialiseringen och befolkningstillväx
ten, busstrafiken ökade och trådbussen infördes
och blev som på många andra håll ett populärt
och snabbt växande komplement tilIspårvagnen
och bussen. Ar 1933 uppgick trafiken med spå r·
väg, buss och trådbuss tiII 1 890 miljoner resor,
motsvarande ca 600 resor per år och invånare, en
mycket hög siffra. Vid jämförelse exempelvis med
Stockholm, där antalet samma år redovisade sta
tistikresor uppgick till ca 320 per år och invånare
bör dock ihågkommas, att moskvasiffran hänför
sig till ett taxesystem utan övergångsbiljetter. Sitt
hittillsvarande maximum nådde trafiken år 1939.
då antalet resor på metro , spårväg, buss och tråd
buss uppgick till 2567 miljoner, motsvarande
mellan 500 och 600 resor per år och invånare. Vid
sidan av förutnämnda kollektivtrafikmedel om·
besörja även järnvägarna en viss lokaltrafik av
ren förortstrafiknatur.
För genomförandet av den väldiga omgestalt
ning av moskvabebyggelsen som tioårsplanen
innebar, avseende såväl en intensifiering inom de
centrala delarna genom höghusbebyggelse som
även en ytterligare utspridning av bosättningen.
bl.a. genom krav på större friområden inom sta·
den och genom centraladministrationens och dc
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kulturella institutionernas' ökade utrymmesbehov,
i stadscentrum, stod det uppenbart, att ett kom
munikationssystem med större snabbhet och högre
kapacitet än de existerande spårvägs·, buss- och
trådbusslinjerna måste eftersträvas som stomme, .
eller ett under jordiskt bansystem, helt fritt från
den övriga trafikens störningar. Redan 1902 hade
genom en amerikansk delegation vissa undersök
ningar för en tunnelbana gjorts, och 1925 hade
Siemens Bau- Union framlagt en plan för anläg
gande aven sådan, dock utan resultat.
I samband med utarbetandet av den ovannämn
da tioårsplanen togo emellertid tunnelbanepro·
jekten fastare form och år 1932 började själva
byggnadsarbetena på Moskvas tunnelbanesystem,
benämnt Metro (förkortning av "Moskovskij
metropoliten imeni L M Kaganovitja"). Från öpp
ningsåret 1935 har metrons andel av stadstrafiken
successivt ökat och i dag ombesörjer den över
30 % av hela lokaltrafiken i Moskva. Spårvag
narna, som ända tills för ett år sedan funnos
kvar i centrum, ta fortfarande större delen av
trafiken, men enligt de föreliggande planerna sko
la de inom några få år vara borta från gatorna ,
delvis ersatta med bussar och trådbussar, delvis
med sin trafik överflyttad till metron. Början på
denna spårvägsavveckling är redan i stor omfatt
ning gjord inom själva centrum i omgivningarna
av Kreml, där ändock huvudgatorna efter stock
holmsförhållanden ha högst aktningsvärda bredd
mått. Såsom en följd av avvecklingsplanerna och
de starka påfrestningarna under krigsåren äro
spårvagnarna av i dag illa medfarna, under det
a tt bussarna och trådbussarna äro något så när
väl bibehållna. Vid full u tbyggnad beräknas
metron komma att ombesörja 50 % av lokaltra·
fiken i Moskva, varvid en ökning av antalet resor
per år och invånare till 800 framdeles emotses.
Det nuvarande metrosystemet

Den första delen av metron invigdes av Stalin
i maj 1935. Det var sträckan Sokolniki-Gorki
parken med en avgrening i stadens centrum till
Smolenskaja. Två år senare förlängdes sistnämn
da grenlinje från Smolenskaja på bro över
Moskvafloden till Kievskaja(invid järnvägssta
tionen för tåg mot Kiev) och i mars 1938 i andra
änden till Kurskaja, varvid två diametrala gren
linjer voro under trafik. Samma år i september
öppnades sedan den tredje diametrallinjen från
Sokol i nordväst till stadens centrum. Under kri·
get fortsattes arbetena på denna linje och i janu
ari 1943 kunde tåg åka på hela den ca 15 km
långa sträckan mellan Sokol och Stalinfabriken.
Påföljande år öppnades de två stationerna Pave
letskaja och Novokuznetzskaja mellan stadscen
trum och Stalinfabriken och samtidigt förlängdes.
linje 2 från Kurskaja till Ismailovoparken i öster.
I dag trafikeras sålunda de tre diametrallinjer,
som framgå av fig. 2.

./.

storslagna projekt, som framlagts i fråga om, ny
daning av hela stadsområdet varigenom Moskva
skulle komma alt bli mer än fördubblat till sm
. yta.
Banteknisk standard

Fig. 2. Metrosyslemet i Moskva med sina Ire nu trafike
rade diamelrallinjer. En ringlinje är under byggnad och
beräknas vara färdig 1947; i framliden skola nya diame
trallinjer byggas, liksom även en ny ringlinje.

På de tre diametrallinjerna , vars längder äro
9,5, 15,5 resp. 15,0 km dubbelspår, finnas till
sammans 29 stationer, varav på linjen Sokolniki
Gorkiparken 10, linjen Kievskaja-Ismailovopar
ken 10 och linjen Sokol-Stalinfabriken 9. I
centrum stå linjerna i direkt förbindelse med var
andra, så att trafikanterna kunna byta till annan
linje utan alt behöva gå upp i gatuplanet eller
passera ut genom spärrarna. De centrala omstig
ningsstationerna på de tre linjerna heta Okhotnyj
Rjad, Revolutionsplatsen resp. Sverdlovplatsen.
Även vid stationerna Leninbiblioteket och Ko
minteniga tan finnas övergångsmöjligheter mellan
två av linjerna.
Planerade utvidgningar

Sedan ett par år tillbaka pågå arbetena med en
fjärde linje, en ringlinje, delvis förlagd under en
av de stora boulevarderna. Denna linje kommer
att sammanbinda de sju viktigaste järnvägsstatio
nerna med varandra och skall även stå i förbin
delse med de tre !lU befintliga metrogrenarna vid
sex olika stationer. Längden på denna linje blir
när 20 km. Enligt uppgift voro vid tiden för vårt
besök ca 24000 män och kvinnor i arbete på
denna linje jämte över 4 000 ingenjörer och tek
niker av olika grader.
I framtiden förutsättas ytterligare utvidgnirigar
bli genomförda och enligt planerna skall en dag
metrosystemet omfatta 200 km dubbelspår. För
utom de befintliga tre diametrallinjerna skall
ytterligare ett par dylika byggas liksom även en
andra ringlinje längre utanför den, som nu färdig
ställes. Planerna för metrons utbyggnad måste,
som ovan framhållits, ses mot bakgrunden av de

Stadsplanen i Moskva är i sin utformning väl
ägnad föl' anläggande av tunnelbanor med radiell
och ringformig linjeföring. I det avseendet har
Moskva minst lika goda förutsättningar som
många andra tunnelbanestäder och en avsevärt
bättre struktur än vår egen stad Stockholm, där
de stora vattenytorna i hög grad försvåra fram
dragningen av tunnelbanor. Men Moskva har även
en annan fördel ur tunnelbyggnadssynpunkt, och
det är kommunens innehav av marken, varigenom
metron kunnat dras fram' oberoende av befint
liga fastigheter. De här nämnda fördelarna för
metroanläggningen ha även återspeglats . i linje
föringen i och med att en mycket god standard
kunnat upprätthållas i fråga om lutningar och
kurvor. I det avseendet torde knappast någon
tunnelbaneanläggning, befintlig eller planerad, j
hela världen ha en bättre standard.
I avseende på kurvorna har man sökt eftersträva
så stora radier som möjligt. På de två först öpp
nade sträckOrna är minimiradien 200 m med ett
enda undantag på 120 m i stadens centrum. Som
jämförelse kan nämnas, att i Paris flera 50 m
kurvor finnas, till och med en med 37 m radie,
och att i Stockholm tyvärr 120 m kurvor sanno
likt måste inläggas på några platser. På de se
nare utförda tunnnelsträckorna i Moskva har
man emellertid mot bakgrunden av de vunna
drifterfarenheterna resolut ökat minimigränsen
för knrvradierna till 400 m samtidigt som sta
tionsavstånden kraftigt ökats och därmed även
körhastigheterna. Samtliga stationsplattformar
ligga för övrigt på raksträckor, vilket visat sig
vara till stor fördel vid övervakningen Uv trafi
kanternas av- och påstigning.
Från början valdes lutningarna till högst 33,3 0/00
(1 : 30) i de flesta andra tunnelbanestäder
förekommer förhållandevis ofta 40 0/00 (1 : 25) 
men även i detta avseende ansågs senare en stan
dardhöjning önskvärd. På de nyare sträckorna
har man därför sökt eftersträva en maximilut
ning av endast 20 0/00 (1 : 50) .
Medelstationsavståndet, som över hela nätet är
ca 1,5 km, har som nämnts successivt ökats. På
de först öppnade sträckorna var avståndet i me
deltal endast omkring 1 km men är på den sist
färdigställda grenen i det närmaste 2 km.
Även körhastigheten är anmärkningsvärt hög.
På de nyare sträckorna köra tågen med en medel
hastighet av drygt 40 km/h, trots att den stipule
rade maximihastigheten för närvarande .inte är
högre än 60 km/h. Avsikten är alt med de nya
vagnar, som äro under byggnad, kunna öka maxi
mihflstigheten till 75 km lh på de sträckor, där
3

Fig. 3. Stationen M ajakovskaja rd sträckan Sokol-Stalill
fabriken; [lolvet i mittrartiet har belants med marmor och
pelarna ha klätts med rostfritt stål.

Fig. 4.. I en av metrostationerna i centrum, Sverdlovr/atsen,
har mit/hallen smyckats med sku/rturer.

tågen kunna utnyttja denna hastighet. Härige
nom kommer medelhastigheten att kunna ökas
ytterligare, varvid troligen på vissa sträckor
denna kommer alt tangera 50 km/h. För tunnel
banan i Stockholm beräknas medelhastigheten
med nu planerade stationsavstånd och linjeföring
hålla sig omkring 30 km/h.
Anmärkningsvärt är, att ryssarna delvis byggt
sin metro på mycket stort djup. På det nu trafi
kerade nätet uppgår djupet vid ett par statio
ner till ca 40 m under gatunivån och på fri ban
sträcka når banan till och med ett djup av
ungefär 50 m. Orsaken till a II metron byggts på
så stort djup torde i första hand vara att söka
i grundförhållandena, som delvis varit mycket
svåra. På den nu under arbete varande fjärde
grenen når för övrigt metron på ett ställe - vid
en station - ett djup av i det närmaste 60 m.

cn enda slor plattform mellan spåren, men den ~
typen hade inte visat sig vara så ändamålsenlig
som elen förstnämnda , av allt att döma därför att
mitlplaltformen inte gjorts tillräckligt bred. Över
huvud taget kräver den intensiva trafiken i metron ·
_""
ett anmärkningsvärt stort utrymme både på
plattformar och i förbindelsegångar.
Stationsplattformarna ha byggts 155 m långa
och minst 4 m breda från plattformskant till
pelare. Den centralt belägna stationen Okhotnyj
Rjad torde ha de största bredd- och höjdmåtten
i världen , nämligen 34 resp. 13 m. Utmed platt
formskanten har på en dryg halvmeters avstånd
markerats ett säkerhetsutrymme, som trafikan
terna inte böra beträda , när tågen köra in på
eller från en station (fig. 5).
Som förut nämnts ligga i allmänhet de cen
tralt belägna stationerna på stort djup undel'
gatunivån . På yttersträckorna däremot ha statio
nerna ibland lagts nära markytan på sträckor,
där det varit möjligt bygga metron i öppet
schakt. Det finns på de nuvarande metro grenar
na inga öppet liggande stationer. För att över
vinna höjdskillnaderna på de djupt liggande sta
tionerna ha anordnats rulltrappor, tre i bredd
i en lutning av 30° (fig. 6). Där rulltrappor anord
nats , finnas inga fasta trappor. Rulltrapporna ha
anlagts, där höjdskillnaderna till gatumarken va
rit 10 m eller större. Efter de vunna erfarenheterna
med rulltrapporna, inte minst av hänsyn till deras
stora kapacitet, har man emellertid numera gått
in för att bygga sådana trappor vid höjdskillna
der ner till ca 5 m. Den högsta rulltrappan för
närvarande är stationen Kirovskajas, som är 32
m. Som jämförelse kan nämnas , att Skansens
trappa "endast" är 19 m hög. Den invändiga
bredden i rulltrapporna är 1,2 m. vilket medger
två filer, en för stående och den andra närmast
avsedd för gående i rulllrappan.
Från början kördes rulltrapporna med en has
tighet av 0,50 m/s , men hastigheten har de se
naste åren kunnat ökas till 0,75 m/s , sedan folk
väl vant sig vid dem. Enligt uppgift tror man'

Metrostationerna

I fråga om utformningen och utsmyckningen av
metrostationerna har man inte skytt några an
strängningar eller kostnader. Varje station har
haft sin speciella arkitekt och man har särskilt
lagt an på alt söka variera stationernas utseende
så mycket som detta varit möjligt. Överallt har
det slösats med marmor, varav 22 olika sorter
kommit till användning på en sammanlagd yta
av 70000 m2 . Till och med på golven har marmor
mosaik lagts i de mitthallar, som oftast byggts
mellan de egentliga stalionsplattformarna (fig. 3).
Även kakel av olika sorter har använts för in
klädning av stationsväggarna och på vissa statio
ner äro pelarna klädda med rostfritt stål. Anblic
ken av stationerna är imponerande. inte minst
tack vare den rymd, som den stora takhöjden ger.
Belysningen är riklig med en ljusstyrka av i all
mänhet 40-60 lux, i undantagsfall ända upp till
120 lux , där särskilda arkitektoniska skäl före
:_ legat.
Den vanligaste stationstypen är försedd med en
slor mitthall (fig. 4) och vid sidan om denna de
två plattformarna. Det finns även stationer med
-!
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sig kunna öka hastigheten ytterligare till unge
fär 1,0 m/s, varigenom trappornas kapacitet kom- ·
mer att bli mycket hög. En av de tre trapporna
användes huvudsakligen endast under rusnings
tiderna och körriktningen på rulltrapporna kan
vid behov lätt omkastas. Det uppgavs, att drift
säkerheten är utomordentligt god. En rulltrapps
anläggningen vid en av de äldsta stationerna lär
sålunda under tio år ha rullat 300000 km sam
manlagt utan allvarligare driftstörningar.
På grund av det svåra vinterklimatet i Moskva
ha trappförbindelserna till och från gatuplanet
i allmänhet inbyggts i särskilda byggnader, men
i några få fall ha nedgångarna placerats i befint
liga byggnader. Trappbyggnaderna ha ofta givits
en monumental prägel (fig. 7). Man har vidare
försökt se till alt in- och utgångarna ligga var för
sig, så att trafikantslrömmarna i möjligaste mån
skiljas åt. Inne i trappbyggnaderna har uppvärm
ning ordnats och vid dörrarna varmluftsridåer.
Biljettförsäljningen sker huvudsakligen genom
luckor, men även en och annan automat har tagits
i bruk på de större stationerna. Biljetterna viseras
i särskilda spärrar.
Banöverbyggnad

Spårbädden har utformats mycket kraftig. Ske
norna, som framställts vid egna valsverk, ha en
vikt av 49 kg/m och lades på de först öppnade
tunnelsträckorna på kreosotimpregnerade träsyl
lar i makadambädd. På de senare sträckorna ha
emellertid syllarna ingjutits i betong, vilket visat
. sig vara rationelIt och medfört påtagliga drift
tekniska fördelar. Bl.a. med hänsyn till rengö
ringen av tunnlarna har detta visat sig fördel
ak tigt, därigenom att dessa utan olägenheter
kunna spolas med vatten, som rinner undan till
särskilt anordnade avlopp. Vid makadambädd
skulle vid spolning föroreningarna så småning-

Fig. 5. Ändstationen Sokol på den sist färdigställda metro
linjen; ett säkerhetsutrymme har markerats lit efter platl
formskanten på en dryg halvmeters avstånd från denna.

Fig. 6. Rulltrapporna vid stationen Bjelorllsskaja på sträc
kan Sokol-Sla/infabriken; en av rulltrapporna köres
endast under rusningstid och då i den mest belastade tra
f i kri kl I/i ngen.

om samlas i denna tillsammans med krossmate
rialet från makadamen. Ännu har man inte be
hövt byta makadambädden på de sträckor, där
sådan finns, men förr eller senare måste detta
göras. I Moskva räknade man enligt utsago med
minst 20 års livslängd på den spårbädd, som in
gjutits i betong. På den enda trafiksträckan i
dagen - en bro över Moskvafloden med anslu
tande uppfarter - hade vanlig makadambädd
kommit till utförande liksom även på tillfarts
sträckorna till vagnhallarna.
Skenbefästningen är mycket stabil och har ut
formats med såväl underläggsplatta som isole
ringsskikt av träfiberplatta och gummi. Den har
visat sig vara mycket ändamålsenlig och förhål
landevis ljuddämpande. I fortsättningen skall
denna metod komma till användning överallt in
om tunnlarna. På sträckorna mellan stationerna
ha skenorna svetsats samman till 100 m längder.
Överhöjningen i kurvorna har i möjligaste mån
vid spårbäddens ingjutning anpassats efter tågens
medelhastighet. Motskenor inläggas av säker
hetsskäl i alla kurvor under 1 000 m radie och
en speciell typ har härvid kommit till använd
ning. Spårvidden är den i Sov jeUryssland van
liga, 1,524 m.
Sirämäverfäringen sker med strömskena a v
ungefär samma typ som användes vid Berlins
U-Bahn och S-Bahn . Strömavtagarna ligga an
underifrån mot en upp- och nedvänd järnskena,
5

spår till och från vagnhall har dessutom en blå
violett-månvit signal kommit till användning.
Formljussignaler finnas inte annat än på vagn
hallsgårdarna.
Eftersom tr afiken försiggår på tre för sig h elt
avskilda linjer , ha hittills inga ställverk behövts .
men vid uppstä llningsspå ren eller in- och utfarts 
spår läggas tågvägarna lokalt från närmast li g
gande station . Vid vagnhallarna finn as dock
ställverk utrustade m ed fullständiga spårplaner,
varifrån in- och u tkörningen till metron regleras.
Med signa lerna äro kombinerade automatiska
tågstopp, så att tåg, som passera förbi röd signal,
automatiskt bromsas in . Tågstoppet består i prin
cip av en frå n signalerna utfälld arm, som på 
verkar en utlösa re på motorvagn arna , vilken i sin
tur koppl ar lill bromsen.
Ventilation och uppvä rmning

Fig. 7. Entrebyggnaden vid en av de sist utf örda statio
n erna , Pavelet skaja .

som upptill och på sidol'l1a försetts med träskyd d ,
skenan ligger med sin underkant endast 0,16 m
öv~r skenöverkant (fig. 8). Hela anordnin gen ä r
med bockade vinkeljärn fäst \'id syllarna och iso
lerad från järnen med stora stea titisola torer. Ske
n an är av specialstål, ett par kg lätta re än spår
skenorna och fäs tes på ungefä r val' femle meter.
Speciella anordningar trygga uppkörnin gen på
strömskenan, so m ofta vid växlar o.d. måste bry
tas och fö rläggas till mots a lt sida av spåret. Varje
motorvagn är utru stad med fyra strömavtagare,
två på vardera sidan vid boggierna.
Ur klimatsynpunkt hal' strömskenan inte visat
sig vara ogy nn sa m. Hittills ha inga direkta snö
hinder inträffa t på de i dagen ligga nd e bansträc
korna, trots de svåra vintrarna i l'vlosk va, och inte
heller har någon hindrande isbeläggning på
strömskenorna vid stark kyla rapportera ts. Över
huvud ta ge t har den utförda strömsk enea nlägg
nin gen fun gerat utomordentligt väl. I den egent
liga tunnelba nan innebä r för övrigt inte klimatet
några problem , eftersom även vid kall as te väder
lek temp eraturen aldrig understiger
8°C.
Driftströmmen är likström med en spänning av
i medeltal 750 V, som erhå lles genom omform
ning a v 6 600 V växelström fr å n mos k vakraft
verket "Mosenergo" .

Vanligtvis fö rses inte tunnelbanor med särskilda
ventilationsanordningar, åtminstone inte på de
fria bansträckorna, utan man nöjer sig med den
luftväxling, som uppstår till följd av tågens kolvrörelse i tunnl arna . I Moskva har man inte an
sett detta vara tillräckligt och har dä rför utrustat
m etron med ventilation både vid stationerna och
på sträckorna där emellan. Av ventilationsanord
ningarna arbetar ungefär hälft en und er hela tra 
fiktiden, de övriga inkopplas endast under hö g
trafik en. Luften bytes och ozoniseras normalt
4-6 gånger per timme. Dagligen kontrolleras
luftens kvalitet minst en gång.
I allmänhet suges lu ften sommartid in vid sta
tionerna och passerar ut igen genom luftschakt

+

Signaler

Ett enkelt m en väl utformat blocksignalsystem
har utförts och möjliggör för närva rande en tra
fiktäthet a v 34 tåg per timme och riktnin g, mot
svarande tåginterva ll på 105 s. Signa lerna äro av
tvåfärgstyp i robust utförand e och placerade i
ögonhöjd för föraren. För uppställnin gsspår eller
6

Fig. 8. Enkelspårig ,örlunneI av gjutjärnssegment; t .V.
synes den med trä inklädda strömskenan oc h den fö rh öjda
gå ngpassagell; på båda tunnelväggarna hänga kablar för
strömtil/förse/n, belysningen och signalerna.
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på de fria bansträckorna. Vintertid går luften i
motsatt riktning, varigenom den uppvärmes av
tågen, innan den når stationerna. Luftschakten
ligga med ett inbördes avstånd av 100-120 m.
I de enkelspåriga tunnlarna på stort djup ha an
ordningar vidtagits, så att luften kan passera i
samma riktning som tågen. Kapaciteten hos ven
tilatorerna, vilka förlagts till särskilda byggnader
invid stationerna, är något olika och varierar
mellan 60000 och 100000 m 3 /h. Under den
varma årstiden, då ventilationen är kraftigare än
under vintern, tillföres varje station 350000
400000 m 3 /h.
Särskild uppvärmning är inte anordnad i tunneln
utan endast i stationernas trapphallar, där spär
rarna och biljettkioskerna äro belägna. Genom
värmeutvecklingen från tågen och trafikanterna
kan även under Moskvas kalla vintrar tempera
turen inom metron hållas på rimlig nivå , eller
8°C. Sommartid överstiger temperaturen
lägst
icke
25°C.

+
+

Vagnar

Metrotågen sammansättas av tvåvagnsenheter
och kunna med hänsyn till plattformslängderna
gå i trafik med maximalt åtta vagnar, varav
hälften då är motorvagnar. Under de första åren
trafikerades metron endast med fyrvagnståg och
vid tiden för vårt besök normalt med sexvagns
tåg. Antalet nu tillgängliga vagnar är 278, men
trafikbehovet växer starkt och för närvarande
tillverkas vagnar av delvis ny typ vid verkstäder
inom landet.
Vagniängden är 18.9 m över kopplingsanord
ningarna , den yttre bredden 2 ,7 m och höjden
över skenöverkant 3,6 m. Nettovikten för de nu
varande motorvagnarna är anmärkningsvärt hög
med ca 52 t, under det att släpvagnarna väga 36 t.
De vagnar, som nu äro under tillverkning, bli
emellertid avsevärt lättare. Konstruktionerna för
metron ha baserats på ett största axeltryck av 17 ,5 t.
Vagnarnas yttre utformning framgår av fig. 9.
Vagnarna voro ursprungligen avsedda för var
dera 154 passagerare, varav 44 sittande på lång
bänkar utmed vagnsidorna. Under den nuvaran
de starka trafiken utnyttjas dock varje vagn av
betydligt flera passagerare, säkerligen ända upp
emot 240. För att så mycket som möjligt på
skynda passagerarväxlingen vid stationerna finnas
på varje vagnsida fyra från förarplatsen tryck
luftsmanövrerade dubbeldörrar med en bredd av
1,2 m. Föraren både stänger och öppnar dörrarna,
och under tågets gång hållas dörrarna samman
med tryckluft. Invid varje dörr finns dock ett
handtag med vars hjälp trafikanterna kunna lossa
trycket , så att dörren kan öppnas för hand.
Några särskilda uppvärmningsanordningar finnas
inte i kupeerna, eftersom lägsta temperaturen un
der året endast är
SOC; förarrummen äro dock
uppvärmda med elektriska motståndselement.

+

På de nuvarande metrovagnarna finris endast
ett driftbromssystem , ett elpneumatiskt broms
system av inhemsk tillverkning, men dessutom
parkeringsbroms. Sedan någon tid tillbaka har
ett elektriskt bromssystem prövats på några för
söksvagnar, och de vagnar, som nu äro under
tillverkning, utrustas med elektrisk broms som
driftbroms, men dessutom skall tryckluftbromsen
bibehållas.
I metron innebära inte längre bromsklotsarna
något problem. De vanliga järnklotsarna medföra
stora olägenheter genom att det fina järndam
met kan ge upphov till överslag för signalström
mar m.m. Den erfarenheten ha även ryssarna
gjort, men de ha lyckats få fram en bromsklots
av bakelit. som visat sig vara utomordentligt
driftsäker och ekonomisk. Under det att de tidi
gare använda järnklotsarna räckt i medeltal 1'/2
månad , hålla bakelitklotsarna den dubbla tiden.
I tillverkning äro de sistnämnda även billigare.
Samtliga vagnar ha utrustats med dörrar även
på gavlarna för att vid behov för personalen med
ge förbindelse mellan vagnarna i tåget under dess
gång. I tågets framände finnas två kraftiga strål
kastare och i den bakre änden uppe vid taket
två röda lyktor. Några destinationsskyltar finnas
inte på vagnarna och ej heller någon linjenlIm
merbeteckning. Tågens destination meddelas tra
fikanterna enbart genom särskilda skyltar på
sta Lionerna.
Axelavståndet i vagnboggierna är 2,315 m och
hjuldiametern 0,900 m. Motorvagnarna ha fyra
motorer om vardera 150 k\V. Vagnkopplingen
sker med automatkoppel av inhemsk typ. De nu
varande vagnarna ha byggts för en högsta has
tighet av 60 km/h, men för de nya förutsättes
75 km/h . Startaccelerationen är ca O,S m /s 2 och
retardationen vid normal bromsning 1,0 m/s"2
Normalt äro 90 % av metrovagnarna i trafik och
återstående 10 % i verkstad för reparation eller
översyn.

Fir;. 9. Eli me
trotår; gör uppe
håll vid stati0Il.

i

Efter 5~6 trafik timmar intas tågen i vagnhallar
na för en halvtimm~s översyn enligt en vis~ rutin,
vilket visat sig vara mycket fördelaktigt ur drift
säkerhetssynpunkt.
Vagnhallar och verkstäder

För närvarande äro de 278 vagnarna statione
rade i två vagnhallar men under uppförande är
~n tredje vagnhall, som ligger intill den tredje
diametrallinjen. Varje vagnhall inrymmer om
kring 150 vagnar.
I vagnhallarna ha revisionsgravar anordnats
under varje spår. På bangården utanför sker
strömöverföringen med strömskena, men inne i
vagnhallarna äro speciella anordningar vidtagna.
Strömmen överföres här från en skena i taket
via en på denna löpande vagn och genom gummi
inklädd kabel till en stickkontakt, som placeras i
en särskild hållare invid strömavtagaren på
boggin. Detta system föreföll vara enkelt och
effektivt, men · de utstående strömavtagarna på
vagnboggierna äro strömförande, när strömmen
överföres från hallskenan till . kontakten invid
strömavtagaren. På bangården ha utlagts tryck
luftsledningar , så att vid snötillfällen snön kan
blåsas bort från växlar och spår.
Varje vagnhall har sin egen verkstad , som ligger
i omedelbar anslutning till hallen och. vid samma
växelbangård. Körningarna på bangården regle
ras från särskilt ställverk.
Personal

Tågen äro bemannade med fönttom föraren en
medhjälpare, som under färden befinner sig
framme hos denne för att vid behov kunna in
gripa. Hans huvuduppgift är dock att vid stations
uppehållen övervaka av- och påstigningen och ge
avgångssignal till föraren . På stationerna finnas
dessutom en eHer två tågklarerare , som skola

Fig. 10. Ändstationen vid lsmailovoparken med tre stick
spdr för vändning av metrotdgen.
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medverka vid denna ö\'ervakning och å sin sida
ge signal till förarens medhjä Ipare.
I mycket stor utsträckning användas kvinnor
såväl i trafiktjänsten som i vagnhallar och verk
städer. Vid vårt besök var huvuddelen av de an
ställda kvinnor. På särskild förfrågan meddelades
det, att kvinnorna i sitt arbete inte åtnjöto några
som helst fördelar i förhållande till männen och
att samma avlöning utgick. Vi kunde själva iaktta,
hur säkert de kvinnliga förarna körde de stora
och tunga metrotågen och hur lugnt och effek
tivt tågklarerarna på stationsplattformarna kun
de avveckla trafiken. I spärrarna på stationerna
tjänstgjorde uteslutande kvinnor liksom äv~n vid
biljettförsäljningen.
Trafikering

It

På de först öppnade metrosträckorna projekte
rades signalsystemet för en största tågtäthet per
spår av 20 tåg i timmen, dvs. 3 min trafik. På
de nyare grenarna ha emellertid signalsystemen
givits större kapacitet och i praktiken räknar
man numera med 13 ( . min trafik , motsvarande /~
en tågtäthet av 34 tåg i timmen. Avsikten är att
inom den närmaste tiden ändra signalsystemen,
så att maximikapaciteten ökas ytterligare till 40
tåg i timmen. Härigenom skulle, räknat efter 154
platser per vagn, ca 50000 passagerare teoretiskt
kunna föras fram i en och samma riktning på en
timme. ~red fullt utnyttjande av utrymmet i
vagnarna (ca 240 platser) skulle motsvarande
siffra kunna bli över 75000.
Antalet befordrade passagerare var år 1944 nära 560
miljoner, år 1939 340 miljoner och 1935, det första
trafikåret , drygt 40 miljoner. För närvarande be·
fordras i medeltal drygt 1,5 miljoner trafikanter
per dygn med en m edelpJatsbesättning av ea 45 %.
Inom hela metrosystemet gäller enhetstaxa, som
för nän'arande utgör 40 kopek , vilket berättigar
till övergång mellan diametrallinjerna men inte ~
till ytnätet. Dessutom finnas under normala för
hållanden vissa kort, men någon annan rabatt
utgår ej. Även på yttrafiknätet är enhetstaxa ge
nomförd, men där är den betydligt billigare med
15 kopek på spårvagnarna och 20 kopek på bus- ' } ,
sarna och tråd bussarna utan ö\'ergfmgsrätt.
Metrotrafiken pågå r mellan kl. 6 på morgon en
och kl. 1 på natten. Under denna tid är glesaste
turtätheten ungefär 6 min på delsträckorna; un
der rusningstid erna är givetvis trafiken avsevärt
tätare. Någon nattrafik förekommer inte, utan
tiden mellan k l. l/Z 2 och l/Z 6 är reserverad för
översyn av anläggningen, för städning m.m. Ur
säkerhetssynpunkt äro dessa trafik fria nattimmar
mycket värdefulla, inte minst om arbeten skola
utföras i de trånga tunnlarna. Kontinuerligt in
spek teras ä ven tunnlarna och överbyggnaden
varje natt efter ett visst program. Det under natt
timmarna minimala trafikbehovet tillgodoses ge
nom yttrafiknätet.
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S~ry'
generally three paralIeI ones with a high ,speed; up to·
The 'Moscow Metro,' which was opened for traffic in
1,0 m/s, which gives them· a great transport capacity:
1935, is along its cnlire length (with one minor exception) .Particular attention has been paid lo the architecture of
an . underground railway with high capacity and great
the stations, and their equipment, Iighting system .a nd
safeiy. At present · it comprises 3 diametral lines crossing
sculptural decoration have cost large sums. In this way,
one another in the centre of the town near Kreml. II has
the usual underground dullness has been eliminated. The
il total length of 40 km. A 20 km circular line scheduled
service is maintained by up to eight-carriage-trains, every
to be completely opened for traffic in 1947 is under con second carriage being a motor coach. The length of the
station platforms is 155 m. Owing lo the' long distances
struction. Besides these lines further diametral routes
between the stations - the average distance on the total
and an outer drcular line are planned, in addition to
nelwork is 1,5 km - the average speed is very high, about
extensions of thc existing diametral lines, thus giving the
cOn1plete ,railway system a total length of 200 km double
40 - km/h . Under normal conditions these distances betwcen
track. In the central parts of thc town the lines are partly
the stations seem to be too long for the short-distance
traffic in the centre of the town, but with the present lack of
constructed at a very deep level, the present lines go
. down to ' a depth of 40 m and the circular line to 60 m.
surface means of transportation a great part of the short
. This depth seems principally to have been chosen in con distance traffic is managed by ·. the Metro. Aclually
600 ~illion passengers a year are carried by the Metro,
sideration of the nature of the ground, and to a certain
i.e. a little more than 30 1% of the whole local traffic in
extent in order to be independent of the buildings above.
Yloscow within an area of 28.500 ha. The Metro is
In the outskirts the lines are nearer the surface but still
planned to carry 2.000 million passen gers a year in the
underground, thus avoiding the crossing of lines and
future or about 50 '% of the loeal trarnc with in an area
giving a certain freedom when planning future housing.
Because of the deep level escalators are frequently used,
of 60.000 ha.

