
En trådbusslinje 
kommer till 
Av G. R. Johansson 

När Stockholms första trådbusslinje, linje 41, 
kom till, var det en så märklig händelse i hu
vudstadens kommunikationshistoria, att den för
evigades i en särskild festskrift. Någon sådan 
kunde lnte komma den för inte sJ. länge sedan 
öppnade linjen 32 till del, men några data om 
denna linje torde dock förtjäna att i en tidnings
artikels form bevaras till eftervärlden och samti
digt ge nutidens SS-are ett begrepp om hu: en 
trådbusslinje kommer till. 

Arbetets gång. 

För aU kunna bygga en trådbusslin je fordras 
noggranna ritningar. Stommarna till dessa ut
arbetas av Gatukontorets mätaravdelning. A v 
dessa storrunar utföras konstruktionsunderlag i 
lämpliga forma:t och skalor. Till planritningar ha 
vi i huvudsak använt oss av skalan I :200 men 
även I Aoa har kommit till användning. Vid upp
görandet av konstruktioner i kurvor, växlar och 
korsningar har specialplaner utförts i skala I: 100. 

Innan det egentliga konstruktionsarbetet på
börjas, utföres en preliminär sammanställning av 
linjen på en karta i exempelvis I :4000. På denna 
sammanställning inlägges förslag till sektionering 
och matning med ledning av beräknad trafiktät
het och linjens profil. Ävenså bestämmes håll
platsernas placering, vilket sker SJ, att represen
tanter från Tra'fikpolisen, Gatukontoret och Spår
vägen träffas och färdas linjesträckan. varvid 
hålJplatsläge efter hållplatsläge diskuteras och 
fastställes. Därefter verkställes en första inmät
ning av ur väggfästesynpunkt möjliga platser på 
fastigheterna utefter linjesträckan. 

Vid uppritningen av linjen göres nu en första 
indelning av upphängningsavstånden, ej översti
gande 30 m, och samtidigt inpassas avstånden så, 
att största möjliga antal väggfästen kunna an
vändas. I det fal! att nå'gon fastighetsägare ej vill 
låta oss sätta upp väggfäs:te på sin fastighet, och 
då vi ej heller ha möjlighet att utnyttja en bred
vidliggande fastighet, återstår oss bara att an
vända stolpar. Ur renhållningsunderlättande syn
punkt nödgas vi placera ev. stolpar så nära inHl 
fastigheterna som möjligt , och inför denna utsikt 
har mången fastighetsägare givit oss tillstånd att 
anbringa väggfästen på fastigheten i stället. Så 
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Den första tridbussen pi linje 3'2. 

snart definitiva planer med stolptyper och höjder 
nu blivit färdiga, igångsättes stolpsättning och 
uppsättning av väggfästen. Medan arbetet med 
stolpar och väggfästen utefter raklinje pågår, ut
arbetas specialplanerna, varvid särskild hänsyn 
tages till att ledningen så nära som möjligt föl
jer den körväg, som bussen kommer att få. Kurv
konstrukt ioner, kors·nings- och växelupph~in~

ningar utföras i förslag , genomclis:{uteras ()ch 
utarbetas definitivt, varefter exakta stolplägen för 
dessa platser liksom .tidigare för raksträckorna 
kunna underställas Gatukontoret och Elverket. 

Stolparna sättas ca 2 m djupt och gjutas med 
betong, och med den cement vi nu erhålla kunnJ. 
de belastas efter 2 a 3 veckor. 

Väggfästena Imnna belastas omedelbart efter 
uppsättningen utom i de fall , där desamma ha 
måst gjutas fast med cement. då samma tid åtgår 
mellan uppsättning och belastande som för st'Jl
par. 

Från Elverket rekvireras utläggning av matar
kablar och serviskabelsanslutningar. 

Från Telegrafverket och brandkåren rekvireras 
borttagning av alla trådbusslinjen korsande luft
ledningar, och alla radioägare, vilkas antenner 
vid brott kunna tänkas komma i kontakt med 
trådbussledningarna, uppmanas att förankra an
tennerna på ett betryggande sätt. 

Arbetena med uppsättning av bärtr2dar och 
konstruktioner för upphängning av kurvor, kors
ningar och växlar kunna p1börjJ s efter hand som 
stolparna få belastas ävenso:n uppsättning :w 
hjälptrådar och provisoriska förankringar för 
dragning av kontakttrådarna samt uppsättning av 
isolatorhållare. 

När nyssnämnda ar'beten äro klara, dragas 
kontakttrådarna. Det tillgår så att först kör en 
lastbil, som drar en specialbyggd vagn, i vilken 
trådtrumman är upplageI. Tråden lindas av och 



sträckes genom att trumman bromsas. Från 
trumman föres kontakttråden upp till en efterföl
jande montagebiJ och upphänges därifrån på bär
trådarna medelst specialkrokar. Efter dragningen 
inspännas kontakttrådarna med 900-1 000 kg 
och få hänga under kontroll av dynamometrar 
med denna spänning i 3-4 dygn. Det visar sig 
nämligen, att dragspänningen sjunker, varför ef
terspänning måste ske flera gåger under denna 
tid, till dess att trådarna blivit utsträckta och 
dragspänningen blir bestående. 

Efter denna utsträckning av trådarna, v:dtager 
inklämning i permanent läge i kontakttrådhållar
na. De provisoriska förankringarna överföras till 
sektionsisoJatorer eller i särskilda skarvklämmor. 
Skarvningen företages under kontroll med dyna
.mometer, och dragspänningen anpassas efter års
tid och temperatur. Växlar och korsningar upp
sättas nu efterhand som permanent läge på kon
taktledningarna erhålles. 

Justering av kurvor, växlar och korsningar ut
föres likaså anslutning av matarpunkternas ser
viskablar till kontaktledningarna. 

Efter företagen isolationsmätning anmäles lin
jen till besiktning av statens och O. Ä:s elektris
ka inspektörer, och efter besiktningen företages 
provturer, vilka kunna anses utgöra avslutning 
på linjebygget. 

Som synes är det en ganska omständlig histo
ria att bygga en trådbusslinje. 

Och nu några data 

Trafiklängden för linje 32 i en riktning är S 047 m, 
och linjen är utförd med tvåtrådiga ledningar i en änd
slinga vid Frihemsplan i Drottningholmsvägen, S:t 
Eriksgatan, Kungsholmsgatan och Fridhemsgatan runt 
kvarteret Väktaren; med fyrtrådiga ledningar i Frid
hemsgatan mellan Kungsholmsgatan och Fleminggatan. 
Därefter går linjen gemensamt med linje 41 på samma 
fyrtrådiga ledningar i Fleminggatan från Fridhems
gatan till Sturegatan vid Linnegatan. Där separera lin
jerna och linje 32 går med fyrtrådiga ledningar från 
Linnegatan i Sturegatan samt i Karlavägen till KarIa
pIan. Nu sammanlöpa linjerna åter runt Karlaplan för 
att ånyo separera vid Narvavägen, där 32-an med f yr
trådiga ledningar går Narvavägen till Banergatan. Lin
jen avslutas här med en tvåtrådig ändslinga i Baner
gatan, Strandvägen och Narvavägen runt kvarteren 
Spelet och Beväringen. 

Den med linje 41 gemensamma sträckan är 2874 m, 
och de separata delarna av linje 32 utgöra 2 173 m. 
Härtill kommer en anslutningslinje på 321 m med fyr
trådiga ledningar i Kungsholmsgatan mellan Fridhems
gatan och Mariebergsgatan. 

Utav till linje 32 med anslutningslinje åtgången ma
teriel kan nämnas följande: 77 stolpar, 232 väggfästen, 
8960 m 80 mm2 kontakttråd, 6 st. korsningar tråd
buss-trådbuss, 2 st. raka korsningar spårväg-trådbuss, 
4 st. sneda korsningar spårväg-trådbuss, 6 st. elek
triska växlar och 6 st. medväxlar. 



Invigningen 

U nder det att tid 
ett 

ingenjörerna Hammarskjöld och Hedström samt 
samlades i den grå höst-

V'h'''L'lo;Lll den I oktober kl. 5.J2 
med tolv beta

passagerare anträdde de färden, som gjor
des :tur och och allt väl. 

Talet 32 var dominerande denna ceremoni
32 och av-

vad en »anonym röst" i 
ningsdagens förmiddag att »östermalmsborna 
trätt i ,två före invigningen» och »att den 
nya trätt i 2 :ans ställe» torde slum
pens nyck i detta fall vara 


