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Schematisk plan av New Yorks tunnelbanor. Ön ManhaUan, som är drygt 20 km lång,förbindes /ned 
de östra stadsdelarna genom 11 banor, av vilka 9 går under och 2 <iver East RilJer. Independent System 
är ritat med grova linjer, IRT och BMT med tunna. Spårtrafiken vå'sterut till New Jersey jÖ'rmedlas 

av Pennsylvania Railroads tunnel och Hudson Tubes loka/banor. 

New Yorks tunnelbanor 
AV BYRAINGENJÖR OLOF ZETTERSTRÖM 

Bland snabbtrafiksystemen l norna med ett tidsmellanrum av' jämnt i tågen på de korta tider, 
USA intar New Yorks tunnel ned till 90 sekunder på varje som dessa får stå på stationerna. 
banor en särställning genom sin spår. Två spår i vardera riktnin Efter ungefär 30 sekunder måste 
enorma trafikkapacitet. 200 m gen skulle alltså kunna transpor tåget i väg för itt lämna plats 
långa tåg, som rymmer 3 000 tera 24°000 personer i timmen för nästa, som med hjälp av ett 
väl ' packade trafikanter, rus'ar · -'-teofeti'skt.. I verkligheteI1 hin- effektivt signalsystem - kom~ 

fram på de ofta fyrspåriga ba- "ner"inte trafikanterna fördela sig pletterat med automatiska tåg~ 



Vid Jamaica i Queens, platsen för 1939 års världsutställning, ligger Independent-banornas 
stora skiitselhall med uppställningsspår i det fria. Infartens växlar och signaler kontrolleras 
från ett ställverk, genom vars fiinster man har denna goda utsikt iiver området. De ljusa 

linjerna är strömskenornas skyddsplankor. 

stopp - lotsas in så nära efter 
det föregående som trafiksäker
heten tillåter. Två spår är av
sedda för expresståg, som exem
pelvis i 8th Avenue Subway väs
ter om Central Park kör mer än 
5 km, förbi sju stationer, med 
full fart. 

Denna bana blev färdig 193:2 
och ingår i det av staden byggda 
Independent System. Själva 
byggnadsarbetet har i stor ut
sträckning utförts på entrepre
nad. Likriktarestationerna för 
banströmmen ligger tätt, på ett 
inbördes avstånd av omkring 
0,8 km, och har ofta förlagts un
derjordiskt i brist på annat ut
rymme. Hela matningssystemet 
kontrolleras från en central sö
der om Central Park. 

Stadens organ för tunnelbane
och brooklyntrafiken, New York 
City Transit System, övertog år 
1940 de tidigare, från och med 
sekelskiftet byggda IRT (Inter
borough Rapid Transit System) 
och BMT (Brooklyn-Manhattan 
Transit System) och är nu i färd 
med det krävande arbetet att höja 
standarden på banorna och ge
nomföra en viss enhetlighet i den 
mån detta är möjligt. I de gamla 
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IRT-slingorna under Battery 
Park ligger stationerna i så snä
va kurvor, att vagnarnas mitt
dörrar måste hållas stängda, me
dan man på nya bansträckor 
fordrar absolut rakspår vid sta
tionerna. Lutningar och vertikal
kurvor på stationsspåren har 
man emellertid inte kunnat kom
ma ifrån, t. ex. där den nya 6th 
Av. Subway har en station i en 
lågpunkt under två korsande 
banor. 

Att det lönar sIg att hålla 
hygglig standard på banorna i 

så i andra städer - framgår av 
följande exempel. För IS år se
dan, då penningvärdet var betyd
ligt högre än nu, beräknades en 
ökning av radien i en fyrspårig 
90° kurva från 120 till 180 m ge 
en besparing i driftkostnader, 
som kapitaliserad efter 5 % mot
svarade drygt en miljon dollars. 
Men man lägger inte gärna ner 
några oräntabla pengar. Hellre 
än att gå under en kanal med 
Independent-systemets sydligaste 
bana väster om Prospect Park 
byggde staden en viadukt på se
gelfri höjd, vilket blev !O milj . 
dollars billigare. Förbindelsen 
från gatuplanet upp till en sta
tion vid kanalen går via två rull

.trappor ovanför varandra. 
Stationerna i New Yorks sub

way är i allmänhet rätt enkelt 
utrustade med avseende på rull
trappor, belysning och dylikt, 
som kan göra resan behagligare. 
Däremot ~inns väldiga utrym
men i ett eller två plan ovanför 
plattformarna på de. nyare sta
tionerna. Dessa utrymmen, där 
automatspärrar och kiosker för 
myntväxling är placerade, blir 
under rusningstiderna nästan 
lika packade som tågen. 

Tidningarna ägnar liksom här 
hemma ett visst intresse åt lokaI
trafikmedlen, och New York 
Post frågade nyligen två damer 

New York - och för övrigt ock-och tre herrar om de ansåg, att 

Aiö Anckers kamera är i livlig verksamhet medan våra ciceroner tar det lugnt och bildar 
bakgrund till strömskenan. 



Ledad tågenhet på en av BMT-systemets äldre viaduktsträckor. 200 sittplatser, över 500 

ståplatser, längd 55 m. Dessa enheter, som hopkopplas två och två, har inte skaffats i något 
större antal. 

särskilda tunnelbanevagnar bor
de reserveras för den kvinnliga 
publiken under rusningstid. Sva
ret blev samstämmigt ja, men 
motiven varierade - en skön 
stenograf beskyllde männen för 
fotbollstaktik, medan en av her
rarna ansåg att damerna borde 
få slåss för sig själva i sina egna 
vagnar. De 800 vagnar, som nu 
beställts, kan nog inte lösa över
belastningsproblemet, då banor
nas kapacitet har sina gränser. 

Det årliga antalet resor på ba
norna rÖr sig om två miljarder, 
och avgiften är fortfarande en 
»nickel», dvs. 5 c. Affären går 
inte ihop, utan stora summor 
måste årligen sättas till av skat
temedel. Olika förslag till taxe
höjning har diskuterats, men 
man torde i varje fall komma 
att behålla det smidiga och ar

betsbesparande automatspärr
systemet. 

De bansystem, som beskrivits 
i denna och föregående artikel, 
är inte av utpräglad innerstads
eller förortskaraktär utan betjä
nar liksom vår blivande tunnel
bana både kortvägs- och lång
vägsresenärer. Vagnarna måste 
därför utformas så att i vissa 
avseenden motstridiga krav till
godoses. På förortsbanor med 
egen banvall används i andra stä
der, exempelvis Los Angeles, 
moderna spårvagnar liknande 
Bostons och med stort antal sitt
platser, upp till ett 60-tal per 
vagn. Den avbildade vagntypen 
kan köras åt båda håll och har 
två dubbeldörrar på var sida. 

Vidare bedriver järnvägarna 
en omfattande förortstrafik i 
storstädernas omgivningar. För

Pö·rortståg utanför Los Angeles, bestående av tre motorvagnar av PCC-typ, 15 m långa 
och 2,7 m breda. 



ortstågen har ofta sina egna spår, 
varvid sker 

(600 

volt) eller med fjärrtågens sys
exempelvis luftledning för 

11000 volt 
ström. Det senare an
vänds av Pennsylvania Railroad 

och lokaltrafik 
Philadelphia, en 
genjör Boberg 
de de 

kar signaler 
som anger om 
linje är klar eller om 

hastigheten måste 
en kraf

tig som påminnelse. 
På andra banor förekommer au-

ögonblicket 
ten över~krides, och ett sådant 

nu på att 
tunnelbana. 


