
Signaler, telefoner och belysning 1 Londons 
och Paris tunnelbanor 

AV AVDELNINGSINGENJÖR INGMAR BOBERG 

De tekniska anordningar 
form av signalsäkerhetsanlägg
ningar, som erfordras på en tun
nelbana eller en järnväg i all
mänhet, bero på tågens hastighet 
och tidsintervallen mellan tågen. 
J u större hastighet och ju mindre 
tidsintervall mellan tågen desto 
större krav måste ställas på sä
kerhetsanordningarna. Generellt 
kan sägas att vid hastigheter un
der 40 a 4S km/h inga signal
system äro erforderliga, såvida 
icke tågtätheten är exceptionellt 
hög. 

Två av Stockholms Spårvä
gars förortsbanor, linjerna I I 

och 19, ha högre hastighet än 
4S km/h, men några kontinuer
liga signalsystem finnas icke. 
Linje 19 har nu så relativt låg 
trafiktäthet, att frånvaron av 
signaler där mycket väl kan mo
tiveras. På linje I I förekommer 
emellertid under vissa delar av 
dygnet omkring 2-minuterstra
fik, och om denna höga trafik
täthet även i framtiden skulle bI: 
rådande, bli r införandet av kon
tinuerligt signalsystem säkerli
gen en nödvändighet. På övriga 
delar av Stockholms Spårvägars 
förortsbanesystem är hastigheten 
högst 40 km/h, varför speciella 
säkerhetsanordningar där icke 
kontinuerligt behöva förekomma. 

På de platser inom vårt ban
område, där -- på grund av spe
ciella trafikförhållanden -- sig
naler införts, äro dessa anord
nade enligt bild 1. Varje tåg 
skyddas aven stoppsignal och en 
varsamhetssignal. Om emeller
tid ett tåg av någon orsak stan
nar, t. ex. tåg I omedelbart ef
ter signal B (se bild I), och 
tåg 2 icke kan stanna framför 

denna -- beroende på dålig sikt. 
felaktiga bromsar eller opasslig
het hos föraren -- kan en kolli
sion bli följden. Detta signal
system, som -- ehuru i något 
modifierad form -- även använ
des vid Statens Järnvägar, kan 
därför icke rekommenderas i en 
tunnelbana av den karaktär, som 
Stockholms blivande Metro kom
mer att få. 

Paris Metro 

I Paris Metro är högsta till
låtna hastighet 50 km/h och 
maximala tågtätheten mellan 100 

och 120 sek. De automatiska 
signalerna äro anordnade enligt 
bild 2. Här skyddas varje tåg 
normalt av två stoppsignaler. 
För att kunna genomföra den 
täta trafiken trots de relativt 
långa stationsuppehållen (2S sek.) 
har man emellertid nödgats från
gå denna huvunprincip vid vissa 
stationer. Tågen skyddas där en
dast aven stoppsignal och en 
varsamhetssignal, vilket emeller
tid icke anses vara någon större 
inskränkning .av säkerheten, eme
dan alla tåg skola stanna vid 
stationerna och därför kunna be-
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Bild 1. Principiell signalplacering mellan två stationer vid Stockholms Spårvägar~ Bilden 
visar, hur signalbilderna ändras, allteftersom tågen gå fram ....Signalema visa normalt klart 
med grönt sken. När eU tåg passerar en signal (t. ex. A), iivergår den till alt visa stopp 
med riitt sken. Signalbilden ändras därefter till varsamhet med blinkande grönt sken, när 
tåget passerat nästa signal (B), och åter till klart med fast grö'nt sken, när tåget passerat 

ytterligare en signal (C). 



Bild 2, Pril/cipiell sigl/alplace
ring lIIellm'l två statioller i 
Paris M~tro, Bildell visar, hllr 
sigl/albildema ä/ldras, allteJter
~o /n tåge/I gå fraIII. Normalt 
skyddas varje tåg av två stopp
signaler, Fiirgel/omförande av 
eiforderlig tågtäthet har /I1an 
emellertid I/ö~,<ats vidtaga 
speciella auordningar vid in
f arten till statiollema. lvfan 
har sålunda injo'rt de extra 
isolerskarvama 6 och 8, vari
genom sig/w l C kml iivergå 
till klart, redml /lär tåget 
passerat isolerskarvell 6, Få'r 
aU det därvid likväl skall 
f innas två stoppsigualer efter 
tåget l, har man insatt signalen 
D', SO /Il icke är före/lad //led 
/lågon spårIeduillg lI ial1 endast 
repeterar signal D, som är en 
trefärgssignal. SigIlai D' visar 
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klart, när D visar klart eller varsamhet, och signal D' visar stopp, när D visar stopp, När tåg l passerat isolerskarven 8, övergår signal 
D till grijnt skell och D' till vitt sken, Genom dessa extra allordningar ökas kapacitete/l vid statiol/ema. Passera/Ide av sioppsig/la l ger alarm 

räknas bromsa oberoende av sig
nalerna, 

Signalbilderna i P a ri s Metro 
ä ro rött fö r stopp och vi,tt för 
kla rt. Infa rtss ignaler vid vi ssa 
stationer kunna enligt ovan dess
utom visa va rsamhet med g rönt 
sken. 

E n sä rskild reläanordning re
g istrerar, om ett tåg passe ra r en 
stoppsignal. Reg istreringen sker 
på efterfölj ande stat ion, där 
numret på den förbipasserade 
stoppsignalen anges. V ida re 
a larmeras genom en särskild 
klocka chefen för stati onen. När 
därför den felande föra ren kom
mer till denna station, antecknar 
sta ti onschefen hans nummer och 
namn. Om föra ren vid sena re 
förhör icke kan , ge någon till· 
fredss tällande moti vering till att 
han passera t s toppsignalen, blir 
han bestra ffad. Reläano rdnin
gens utseende framgår av bild ,3. 

17° 

vid efteiföljande stati0II. 

Den större säkerheten hos de t 
ovan beskri vna signalsys temet i 
förhållande till det hos oss an
vända li gger sålunda i dels att 
va rje tåg - med vi ssa undantag 
- skydd as av två stoppsignaler, 
va rfö r särdeles olyckliga om
ständi gheter måste va ra för han
den, för att en koll is ion skall 
inträ ffa, dels att förarna på 
g rund av den full ständi ga kon
trollen tvingas till stor fö rsik
ti ghet. 

Ligne de Sceaux· i Paris. 

I tidi ga re a rti kla r om Pa ri s i 
denna tidskrift ha r förortsbanan 
dä rstädes , elen s. k. Ligne de 
Sceaux , omnämnts. Denna banas 
signalsys tem ä r av stort intresse. 
T ågtätheten är icke särdeles hög. 
Till och med under rusnings
tider ä r tidsintervallen mell an 
två tåg översti gand e 4 minuter . 

Bild 3. UtJartssignal /11ed alarl1lanordnillg. 
Paris Metro. Signalbildema äro vitt och rött 
fo'r klart resp. stopp. Apparaten nederst till 
hå'ger indikerar ev. forcering av stoppsigIlal, 

varllid äve/1 rillgsignal gives. 
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Bild 4. Prillcipiell sigllalplaee
ring mellan två sta/ioller på 
Ligne de Seeatl.\: . Bilden visar, 
hur signalbildema ändras, allt
iftersorn tåge/1 gå fram. Genom 
de Glika restriktiva signalerna 
varnas jiiraren sueeesi vt fiir 
framförvarande tåg. Vid varje 
signal fillIlas fyra illdukliO/1S
spolar, med vilka signalbil
derna repeteras i tågbifälhava

rens hytt. 

Station A B C D E. Station 
I ..... >-O ~ .... ..... ' 

;;x;;;;;;;: ~ 
Tc!oq2. 2 • .3 4 5 Tåql. 

Klor~iqnal (qrÖnt) 

~ Annonce·-~;qnol ('lvlt) 

.... 	Var.amhet.siqnal (gult) 

Stoppsignal (rott) 

Högsta tillåtna hastighet är ci rka 
70 kmlh. Anordningen av de 
automatiska signalerna framgår 
av bild 4. Huvudprincipen är 
den, att ett tåg skall varnas suc
cessivt för framförvarande tåg. 

Klarsignal ges med ett grönt 
sken. Första restriktiva signalen. 
»annonce »-signalen, som anger, 
att efterföljande signal visar var
samhet, utgöres av tre gula sken. 
Va rsamhetssignal ges med två 
gula sken. Dessutom finnes sig
nalbilden »ett gult sken», som an
ger varsamhet med hastighets
begränsning (rs km/h) och visas 
omedelbart före en motväxel, 
som I igger för kurvspår. Stopp
signal ges med ett eller två röda 
sken. Två röda sken anger stopp 
under 30 sek., och ett rött sken 
absolut stopp. Den senare signal
bilden får ej passeras utan sä r
skild order från trafikbefäl. 

På grund av det stora antalet 
använda signalbilder bli signa
lerna mycket stora och försedda 
med sju linser, nämligen en grön, 
tre gula och tre röda (olika lin
ser användas vid signalbilderna 
r rött och 2 röda). Se bild 5. 

På Ligne de Sceaux kontrolle
ras förarnas uppmärksamhet i 
ännu högre grad än vad fallet 
är på Metron. Sålunda finnas 

vid varje signal fyra 1,5 m långa 
induktionsspolar, varav två ligga 
mellan skenorna och två utanför 
(en vid varje sida). Se bild 6. 
Normalt är ingen av spolarn<1 
strömförande. När ett tåg kom
mer in på spårledningen före en 
signal, passerar emellertid ström 
genom den av spolarna, som mot
svarar den för tillfället visade 
signalbilden. 

På varje motorvagn finnas 
fyra mottagarspolar, som 
placerade på undersidan av 

Bild 5. Blocksignal. Ligne de Sceaux. 
Lillsernas färger äro uppifrån: gul, 
grön, röd, gul, röd, röd och gul. De 
olika sig/1albilder, som kunna visas, 
äro: ett rött sken = absolut stopp, 
två röda sken = stopp under 30 sek., 
elt gult sken = varsamhet II/ed 
hastighetsbegränming, två .'tula skm 
= varsamhet, tre gula sken = fiir
varning till varsamhet (anl/once) , ett 
grönt sken = klart. Siffran 520 är 
signalens nummer och anger samtidigt 
signalens avstånd till linjens änd
statiol/ uttryckt i dekameter. Bok
staven Mal/ger, alt signalel/ ävel/ 

äro 
vag

nen ci rka 2 dm över rälsöver
kant och mitt över resp. sändar
spolar i marken. Vid passera n
det qV en signal induceras en 
spänning i någon av mottaga r
spolarna, varigenom impulser 
överföras till tåget. Sålunda re
peteras de fasta signalerna inne 
i tågets första motorvagn. Dett;l 
sker emellertid icke i förarhyt
ten utan i stället i den hytt ome
delbart bakom förarplatsen, där 
tågbefälhavaren har sin plats. 
Repeterlamporna förbli tända, 

kall mal/iivreras från ställverk oeh al/ge klart för såväl huvud- som sido tåg väg . Nedersta 
lampfältet, SO/11 på bilden visar siffran 4, anger tågväg oeh fiiriindras alltomatiskt vid 

viixelomläggni/1g. 



Bild 6. Signalrepetering i 
Ligne de Sceaux. Till höger 
syns hastighetsmätaren, som 
även u~ör registreringsappa
rat. Induktionsspolarnas place
ring i spåret och på 
framgår schematiskt av 
högra delen av bilden. slut
ligen visas till vänster det 
diagram, som löper i registre
ringsapparaten. Överst på dia
grammet (Vigilance) registre
ras förarens vaksamhet. De 
tre 'vid varje återkom
mande cirklarna stansas på felaktigt sätt, om föraren icke trycker på en vaksamhetsknapp i e111ighet med instruktion. På andra delen av dia
grammet (Signaux) registreras signalbilderna. Tredje delen (Diagramme des minutes) upptar tiden och fjärde delw (Diagramme des 

hastigheten som funktion av tillryggalagd 

tills har tid och hastighet som 7· 
från signalen. funktion av tillryggalagda skyddas aven 
peti tionen a v tre en s. k. 

sken ljuder en ::'UlIJtll<::1 l)en stora sakerheten i Sålunda , 
nal i tågbefälhavarens hytt. de t. ex. A (bild 7) till klart 
serandet av stopp för- när tåg 2 passerat B 
orsakar även aven av 
plomberad kontrollapparat. Av att ansvaret för tågets framfö· lappningssträckan) 3-4. över

anordningar på lappningssträckans längd be
vid be- ringen i på stämmes av den vid signalen 

hov personer, och tågbefälha- hastigheten och 
rens varen, samt slutligen på att föra- plus en 

I finns en liten ren hjälp av 
som förutom hastighets IOo-procentigt kontrolleras l sm Signalbildernaäro rött för 

rnatare aven innehåller ett lö- uppmärksamhet. stopp och grönt för klart. 
sarn rör 2cm, användes icke. 

nar tåget förflyttar sig I km. ha ungefär sammaLondons Underground 
detta diagram de vid Stockholms 

olika saker (bild 6). I Underground 
under högtrafiktid tidsinterval- är utrustat med 

av len mellan. endast 90 anordningar för automatisk 
med tillfredsställande sä k. av tå· 

kerhet och rimliga visa 
torde vara den tätaste tra

som kan åstadkOI 
möjligheten att öka 
ten skulle i 

stan armar. 
sas visst läge för varje bild. Spärrdonet aven gjut-
På delar av (bild 8), i vars ena 
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ring mellan två stationer i 
Londons Underground. Bildw A B C D E 

c:::=::::J .-. >-O .-. .-. .-. c:=::::=J >-Ovisar, hum signalbilderna änd-
C?iY~ t&J2J?J2 / 

ras, allteftersom tågen gåfralll. Tåq2. Tåq / ,
2 .3 5 6 10

En sign(/l (t . ex. A) övergår " 

till stopp med rött sken, när 


A B C D f
ett tåg p!lSserar densamma. c:==::=J .-. .-. >-O .... .-. c:::::=::=l.-. 
Den återgår sedan till klart (%'Wf/ 4 I I Qli?k&10J I I ~!1 

Tdq3 TåqZ " Tdqlmed grijnt sken, jijrst sedm/ 2 .3 5 6 7 10" 
tåget passerat nästa signal (B) 

A B C o Eoch ytterligare en sträcka, de" c::::==J >-O .-. >-O >-O .-. c:==J .-. 
s. k. överlappningssträckan 

~ I I @W!/f4.} I W/#!/k),1 

(3-4). Den stora a/lhop- Tåq.3 .3 
Tåq2 , 7 9 Tåq " 0 

ningen av signaler vid infartelI " " 
till stationerna eifordras, för A B C D f-

c::::=::::=Jatt den täta tmJiken (40 tåg/h) >-O .-. >-O >-O -Q c==::J.-. 
~ I ~ Iskall kunna genomfå'ras trots I~ 

TIlq3 1Oq2 loTöql
.3 5 6 7 8de långa stationsuppehålleu 


(;0 sek.). Varje signal ä,. 

Kla( ..;qnol (q,~nl ){å'rsedd med automatisk tåg- -Q.... Stopp.:qnol (roll )

stopp av mekanisk typ . ]solcrskorv för 5pdrl8dninq -
ände sitter en spärrarm, som den mekaniskt påverkas av spärr tågets verksamma stopparm till 
lyftes upp samtidigt som mot donet, då detta står i stoppläge. sitt ursprungliga läge. Särskilda 
svarande signal ställs på stopp Motorströmmen brytes då auto anordningar vid ett flertal sta
och som åter fälls ned, när sig matiskt, och luftbromsarna in tioner kontrollera, att stopp
nalen ställs på klart. De flestet kopplas, så att tåget hinner stop armarna på tågen äro i funk
spärrdon manövreras elektro pas, innan det kommer in på tionsdugligt skick. 
pneumatiskt - ett mindre antal spårledningen efter överlapp Av de beskrivna signalsyste
med elektrisk motor. Konstruk ningen. Härav inses, att över men är utan tvivel det i Lon
tionen är mycket enkel, och lå lappningssträckan måste vara dons Underground använda det 
dan med spärrarmen innehåller minst lika lång som tågets säkraste. Här är kollisionsrisken 
endast en cylinder, en kolv och bromsväg. Någon speciell regist försvinnande liten, och ett myc
en kraftig spiralfjäder. Spärrar rering, när ett tåg stoppas av ket stort antal olyckliga omstän
men ställs i stoppläge medelst tågstopp, görs icke, vare sig vid digheter måste inträffa samti
fjädern och i klarläge medelst signalen eller i tåget. Emellertid digt, för att kollision skall ske. 
kolven i tryckluftscylindern. Sär måste föraren i sådana fall - I Stockholms framtida tunnel
skild kontrollarm indikerar, om för att kunna starta tåget igen bana blir maximihastigheten 60 
spärrarmen bryts av. Spärrdonen - stiga av vagnen och återställa km/h, och trafiktätheten kommer 
äro · placerade till höger om spå
ren - räknat i tågens körrikt

-. Bild 8. Elektroplleul1latiskt tågstoppning - cirka So cm från när
i Londons Underground. Spärrarll1enmaste skena. 
sitter vid hågra änden av lådan och 

På tågen finnes längst fram påverkas av ell tryckluftscylinder (i 

till höger och längst bak till mittelI) och en åteiföringsfjäder 

vänster en stopparm, kallad trip (Ijverst till vänster). När motsva


rande signal visar stopp, håller stoppcocle A v dessa båda utnyttjas den 
armen i upplyft läge med ~iälp avfrämre vid körning framåt och 
fjädem, medan trycklllftscylindem

den bakre vid körning bakåt. skjuter ned arl1len, då signalen över-

Stopparmen är så placerad, att går til(klart. 
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att närma sig 
Underground 
ven på signalsäkerhetsanläggnin
gar komma därför att bli myc
ket och stopp

av tågen torde bli erforder-
Om detta skall 

londonprincipen eller 
något annat svstern väl fram
tiden 

Om på stationer
na i Paris Metro är myc
ket att Den är synnerligen 
bristfällig, vilket bl. a. beror på 
att elektrisk 

lampor, kopp
lade i serier om fem, vilket bl. a. 

stora nackdelen att 
om en lampa även 
fyra andra släckas. På flesta 

är 
så låg som cirka w lux. 

en del växelströmsinstallationer 
vid vissa stationer, där även ar
maturer Man har för 
avsikt att till växelström 

och 
så snart 
det till

stationer 

låter. 
Att 

stationer i Londons Under
ground är utförd på ett 

tidigare 

_. 

sätt har 
av bilder i 
denna tidskrift. Jag skall där

till att nämna 

porna är wo lux (de 
lampsbelysta plattformarna ha 
belysningsstyrkan .30 lux). Några 

med 

gen 
erhållits med proven av 
neslamporna och kommer i 

att 
stor utsträckning. 

goda 
lampor 

Då proven 

vår tunneläven 
bana. 

med egna 

London Transport som 
ha 

osv. stora fördelen med 
detta är 

egna 
kablar 

att man 
kan få samtal snab

an om man använder sta
l båda stä
huvudtelederna 

mom av 

ett stort antal 
såsom inom 

ställverk 
manövrerade signalområden, 

osv. 
l Paris har under senaste 

med en radio

buss, som jag fick tillfälle åka 
varvid vi hade 

med Metrons fasta 
vid Quai 

mellan 28 
och MC/s (våglängd cirka 

w m). Man kan och 


in 10 olika fre


har att 
Mottagarens 

att man vid frekvens


råde är mycket större än sända

rens, varför det är att 

även höra 

met. 


Man anser, att experimentet 
radiobussen har 

väl ut, att man redan om några 
skall ha sex nya 

med full utrustning. 
Det är meningen, att dessa ra

skola ut vid 
trafikhändelser. 

På London Transports trafik
kontrollkontor vid 

två teleprintrar, 
av vilka den ena är 

fikhändelser, som 
minuters eller längre trafikstopp. 

~ som 
till ett antal av cirka 50, äro pla
cerade 

underrättelser 
på där 

t. ex. hos 
baningenjören osv. 

som 
printrar äro av intresse för 
Stockholms och det 

omöjligt. att en
kommer att 

trafikorganisa-
tion. 
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