Tunnelbal10r i London och Paris
Av överingenjör

SIGWID RIBBING,

AB Stockholms Spårvägar
DK 6'5. 42 (42[+443/444)
65 6 .4(42[+443/444)

Då gamla städer växa ur sitt trånga
skal och omge sig med folkrika förorter
och absorbera närbelägna småstäder, upp
stå trafikproblem, som för sin lösning
kräva djupa ingrepp i stadens struktur
och/eller tunnelbanor. Dessa senare kunna
med tillräcklig kapacitet och hastighet
bära människomassorna till och från sta
dens cityområde. De äro visserligen oer
hört dyrbara i anläggning och torde med
tidsenliga biljettpriser aldrig direkt kunna
förränta däri nedlagt .kapital, men de in
direkta vinsterna i form av besparad tid
för mecliborgarna och i minskade krav på
gaturegleringar kunna dock utgöra till-

räddig ekonomisk motivering för dylika
pulsådrors framdragande genom stacls
kroppen.
Tunnelbanorna »flytta» förorterna när
mare staden och medge en mera luftig
bebyggelse samtidi,gt som de kunna blåsa
nytt liv i gamla citybildningar. Tunnel
banorna avlasta yttrafikn.ätet ej enbart
genom att masstransportmedlet med sina
passagerare flyttas ned i jorden utan
även därigenom att trafikanter lockas
från yttrafikmedlen till tunnelbanan ge
nom dennas bekvämlighet och sna:bbhet.
(Ex. i London Cityområdet : buss 9 km/h,
tunnelbana 28 km!,h.) Tunnelbanorna ha
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Bild r. Paris. Place de la Republique. Korsning mellan fem linjer. Tolv nedgångar för allmänheten.
Hä.rtill komma gångtunnlar och stadens servicenät för avlopp. vatten, gas, elkraft och telefon.
Det är trängsel även under jorden.
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Bild 2. London Transports järnvägsnät är till största delen förlagt norr om Themsen. Vid en ur
sprunglig enhetlig planering torde ej nätet företett bildens många hopslingringar av linjerna. Av
bilden framgår hur det egentliga Undergroundnätet genom påkopplade förortsbanor bläckfiskartat
fångat in de norra och västra förorterna.

under krigsåren varit artärerna, som hål- .
lit de i krigszonen indragna miljonstäder
na vid liv, särskilt gäller detta Paris, där
praktiskt taget all trafik ombesörjdes av
Metron.
r världsstäderna gjorde sig trafikpro
blemen tidigt kännbara och tunnelbäil,or
eller korsningsfria stadsbanor påbörja
des redan i mitten på förra århundradet.
.Trafik på dylika banor öppnades i Lon..'
don redan 1863 (tube 1&90), i Berlin
1902 (Stadtbahn 1882), i Paris 1900, i
New York 1876 (Elevated) och
Moskva 1935.
r Stockholm gjordes den första syste
matiska utredningen angående en lokal
banetunneI redan 1906. Den av spårvag
nar trafikerade »Södertunneln» fullbor
dades 1933 som den första delen (1,5
k111 ) av det blivande tunnelbanesystelllet.
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År 1941 heslöt stadsfullmäktige dess
fortsättande, och 1945 sattes arbetena på
allvar igång med den tunnel, som skall
knyta hop de södra och västra förorts
banorna.
Det är ej blott i Stockholm det krävs
lång utrednings- och mognadstid för ett
dylikt stort projekt. ,r Paris var frågan
ständigt aktuell alltsedan år 1855 och
fördröjdes genom stridigheter mellan sta
den och staten, huruvida det blivande
tunneLbanenätet skulle tjäna enbart lo
kala eller ock riksintressen, d. v. s. huru
vida det skulle finnas möjlighet att direkt
införa fjärrtrafik i tunneln. Staden för
fäktade den åsikten att Metron var en
rent lokal angelägenhet, vilket även i lag
fastslogs 1898. Delvis för att gardera sig
1110t att staten åter skulle lägga sin tunga
hand över stadens trafikapparat, infördes

Bild 3. Paris Metronät. Först på senare år har detta brutit igenom »murarna» och nått ut i för
orterna. På grund av Metrons ytläge har gatunätet måst följas. varför linjeföringen blivit mycket
krokig. Stationerna ligga tätt. och trafiken har ren innerstadskaraktär. Antal passagerare per km
spår och år är därför osedvanligt stort (år 1930 7.7 milj. under det att New York hade 5,6 milj.
och London 3.3 milj.). Innerstaden rymmes inom en cirkel med 5 km radie.

en väsentligt smalare vagnbredd än på
statsbanorna, till beklagligt men för dess
framtida -kapacitet - och samtrafiken!
Vid utförandet av tunnelbanan i Stock
holm bekostar staden själva råbyggna
den, under det att kostnaden för drift
apparaten, vagnar, spår, strömmatning,
signaler, belysning, stationsUJtrustning
ro. m. faller på AB Stockholms Spår
vägar. En liknande fördelning gäller även
i Paris.
För studium av speciellt dessa senare
byggnadsdetaljer utsände spårvägSibola
gets styrelse i mars 1946 en delegation
till London och Paris. På grund av kri
get väntade man sig ej att få se nykon
struktioner men väl hur tunnelbanorna
genomkämpat den långa krisen. Först
som sist kan nämnas, att man förvånades

över den goda 'standard och höga trafi.k
säkerhet som - trots ökad trafik och
eftersatt underhåll - fortfarande kunde
uppvisas på de båda tunnelbanenäten.
Man. .framhöll, att en tunnelbana bör
byggas i så hög standartl, aH den nöj
aktigt skall <kunna trafikeras under en
5-årsperiod utan egentligt underhåll!
Delegationen bes.tod av sex man med
författaren som ,ledare. Övriga deltagare
v.oro civilingenjör Erik Daltlbed?, som i
första hand hade banbyggnadsstudier på
sitt program, civilingenjör Olof Zetter
ström för Si1:udier av strömförsörjning,
driftfrågor och vagnar, civilingenjör
Bror Hillbo1n allmän tunnelplanering och
stationsutrustning och ci.vilingenjör Ing
11IGr B oberg och ledningsförman G östa
Carlszon signaler, belysning och telefon..
III

I denna artikel ha de nämnda ingen
jörerna medverkat var och en inom sitt
fack.

Trafikorganisa tioner
London Passenger Transport Board,
förkortat London Transport (LT), bil
dades enligt en parhl.men.tsakt år 1933
genom sammanslagning av fem lokaljärn
vägar, Metropolitan, District, City and
South London, Central London, London
Electric (Bakerloo, Piccadilly and Hamp
stead Tubes), 17 spårvägar, 62 bussföre
tag m. m. (bild 2). Företaget har ett ute
stående aktiekapital av ca II2 milj. pund,
löpande nominellt med 3-5 % ränta. Vid
krigsutbrottet 1939 stäildes LT liksom
de stora järnvägsföretagen, Main Line

Railways, under statskontroll. De finan
siella frågorna ordnades 1942 genom
Railway Controi Agreement, val-rgenom
inkomsterna med vissa undantag inleve
rerades till en för LT och järnvägarna
gemensam N et Revenue Pool, vilken se
dan under statsgaranti utbetalar fixa år
liga summor för drift och underhåll m. m.
samt ränta på aktiekapitalet. Lonclon
Transport hade 31/12 1945 83000 an
ställda, varav 17000 kvinnor. Vid denna
tidpunkt voro IS 000 män - ej ovan
inräknade - av LT:s personal fortfa
rande i militärtjänst. Av kvinnorna tjänst
gjorde 13 500 direkt såsom ersättare för
i krigstjänst inkallad manlig personal.
C01llpag'1lie de CJzc1'11in de Fel' Metro
politain de Paris, »Me/rOm), handhar en
ligt lag all lokaltrafik i Paris inre delar
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Bild 4. Londons järnvägsnät är finmaskigt, i söder dominerar :Vlain Line Railways, i norr London
• Transport i intimt samarbete. Skillnaden i vagnsbredd och golvhöjd är ej större än att linjerna
på många sträckor kunna samtrafikeras.
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Bild 5. Paris. Regionala järnvägsnätet ombesörjer i stor utsträckning trafiken på förorterna. Pla
ner äro aktuella att i tunnlar låta nord·sydliga och öst-västliga förortstrafiken få genomkorsa sta
dens cityområde. Gare S:t Lazare lär vara världens trafikstarkaste järnvägsstation med 180000
resande på I timme!

sedan 1/7 1941 (bild 3). Genom kriget
blev det praktiska fullföljandet emeller
tid fördröjt ett par år. Företaget är pri
vat men under stark kommunal och stat
lig kontroll. Dess framtida organisation
och finansiering är för närvarande i stöp
sleven.
Före kriget inlevererades biljettin-

komsten till staden, som därav betalade
alla kapitalkostnader samt returnerade en
viss överenskommen summa per biljett
för bolagets verksamhet. 40 % av even
tuell vinst skulle dock återgå till staden,
medan 60
disponerades av aktieägarna.
:;VIetron har för närvarande 3°000 an
ställda.

ro
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Organisation för samarbete och
trafIkplanering
För samar1betet och samtrafiken mellan
London Transport och de fyra Main Line
Railways inom LT:s transportområde
svarar en Standing Joint Committee,
vilkem handlägger trafikfrågor av gemen
samt intresse 0011 dessutom står i nära
kontakt med transportministeriet. Re,ge
ringen har dessutom tillsatt en Railway
(London Plan) Committee, som skall bi
träda vid upprättandet av de stora stads
planerna för Londonområdet.
Under trycket aven ruinerande kon
kurrens mellan Societe nationale des
chemins de Fer (SNCF), Metron,
och Societe des Transports en Commun
de la Region Parisienne (STCRP) och.
21 000 droskbilar, tillsattes 1938 genom

dekret »Comite des transports parisiens»
för att reglera transportväsendet inom
Paris trafikområde (bild 5). Detta 0111
råde gavs en mycket vid omfattning, ca
9000 km'. Ar 1940 ombildades denna
kommitte till »Conceil des transports
parisiens».
N edanstående allmänna trafikuppgifter
göra ej anspråk på att vara fullt korrekta
utan äro avsedda att ge en bild av trafik
situationen i de båda städerna. Officiell
statistik för senare år föreJ.igger icke på
grund av kriget.
Man bemärker, att tunnelbanorna no
minellt transportera en ganska begränsad
del av passagerarna utom i Paris 1945.
där Metron fick övertaga även yttrafik
medlens passagerare. I avseende på trans
portarbetet är dock ,tunnelibanornas del
avsevärt större då på deras lott falla de

Allmänna trafIkuppgifter
London-LT
'.
5 milj.
10
.
. 2 000 miles'=5 000 km'

Innevånare innerstaden
storstaden
Trafikområde
Bussar trolley
»
olje

>l

Tunnelbanenätet öppen linje
dubbelspårstunnel
tub

ca 50 st.
3500 l)
(I 000 >l 1946)
25 00

»

.
.
.

330 km enkelspår
80 l)
~
19 0 Il

60 km enkelspår
33 8 l)

Totalt

600 km enkelspår

400 km enkelspår

2

')

------------------

Passagerare (r 938) bussar och spårvagnar
tunnelbana
.
järnvägar

6

900 km'

I 000 st.
6400 l)
(5 000 l) 1946)
I 700 >l
5000 l)

(1938)

Spårvagnar
Tunnelbanevagnar

Paris-Metro
3 milj.

........
Totalt

Resor per innevånare och år (1938)
.
Medelreslängd, tunnelbana
.
Tågtäthet. max. .
.
Tågstorlek
.
Platsantal per tim och riktning max. ..

3 150 milj.
5°0
600
4250 milj.
ca 430
7.5 1,m
go sek.
7-8 vagnar
40000-50000

I

860 milj.
760 >l (r 500 milj.
1945)
27°
890 milj.
3 20
4-5 km
100 sek.
3-5 vagnar
24 000

mera långväga trafikanterna. I båda stä
derna är avsikten att sanera citypartierna
och utflytta stora befolkningsgrupper till
perifera delar samt dessutom att söka
skapa drabantstäder med »eget liv».
County of London Plan 1943 och Greater
LondOlli Plan 1945 uppta sålunda en
omplacering av över I milj. londonbor.
Trafiken på tunnelbanor och järnvägar
kommer härigenom att få än större bety
delse jämfört med yttransportmedlen. I
både London och Paris ansåg man, att
man bör kalkylera med minst 500 resor
per innevånare och år (övergång, gratis
passagerare) .
Plattformslängderna begränsa tågstor
leken och därmed tunnelbanans kapacitet
i båda städerna. Enorma summor ha där
för under senare år offrats och komma
att offras på förlängning av gamla sta
tioner. Vid rusningstider överlastas tå
gen med 30----60 %.
För att söka kapa trafiktopparna har
särskilt London under kriget bedrivits
en intensiv propaganda för »Staggering
of working hourSl» , vilket haft till följd,
att 600 000 anställda indelade i 55 trans
portgrupper ha ,fått sina arbetstider för
skjutna. Under tiden kl. 7-8 varierade
exempelvis 'k!vart-bel<l!&tning före regle
ringen mellan 26000 och 167000, efter
regleringen mellan 49000 och 118000;
på eftermiddagen voro motsvarande siff
ror 19000 odh 79000 resp. 28000 och
64000 - alltså en väsentlig utjämning.
Man syftar till att ,försöka få dessa »stag
gered hours» att ,bestå även i framtiden.

Biljettpriser
I London är avgiften i runt tal I ,5 d
per' 'mile = 6 öre/km för kortare resor,
vid längre resor något lägre kilometer
pns.
På Metro-nätet i Paris ti.Ilämpas en en
hetstaxa av 2 frs II klass och 5 frs I
klass eller 6 resp. IS öre. På Sceallx
linjen finns särskild zontaxa.

.Anlt1tJ~n slr«lninfj ,tir lu~JfJont'J.
N,,~orondt rv/londt

.t

i

I !

~!

~

~ll1l ...

_.,...

~""'hII

.

hnjc

Illi - 1II14<_
N'"
;;;..;;.

moltrioI

I  r~1d
....
.~

llojt

--

24

--

19,

~~
1.'

('I

-

-

... ..,.

10-74 k11_

-

~.I

J.......

(11

.. <,tf~
~~

1=

-- -

.....
...
~

111

-

--

--

- ~~'_'
st.,1Oft

I<a

fl

1.1

... ... ... _. :=.
.. ~

M,l

N'"

l'+!">''

I~
•

10
10

•
s
~

;::.:.
(61

_ _ _ l-.._

o
~

Bild 6. London. Ur Line capacity committee's
rapport 30/4 37 har denna bild hämtats som
visar, en engelsk uppfattning om hur affärs-,
bostads- och industriområden böra uppdelas ge
rom grönbälten samt hur masstrafiken bör
organiseras.

Linjenät
I London utgörs tunnel- och förorts
banenätet med den gemensamma benäm
ningen »The Underground» av fem lin
jer eller linjesystem: Central Line, N or
thern Line, Piccadilly Line, BakerIoo
Line samt Metropolitan and Districts
Lines. Dessa linjer breda ut sig över ett
område på ca I 200 km 2, huvudsakligen
norr om Themsen. De fyra förstnämnda
äro i innerstaden utformade som enkel
tunnlar med rörformig sektion, s. k. tu
bes och belägna på stort djup, i medeltal
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Bild 7. Framtidsstadens transportsystem såsom metrodii"ektören Langevin ser det. Cityområdet
omges av ett parkbälte, varefter följer en industrizon och flygplatser. Därefter kommer åter ett
grönbälte med sportanläggning, varefter bostadsområdet tager vid. Huvudjärnvägarna föras in i
industrizonen, varifrån underjordiskt förortsbanenät eller metron utnyttjas för att nå cityområdet.
Genom ringlinjer avlastas cityområdets trafikleder.

ca 40 m, max. 90 111, i den lättbearbetade
London-leran. Themsen underkorsas av
dessa tublinjer på fyra ställen. Nletropo
litan and District Lines bestå av mera yt
ligt belägna tunnlar (bild :2) eller mellan
stödmurar försänkta dubbelspåriga banor
och likna såJlunda i många avseenden
Stockholms tunnelbana. Samtliga linjer
äro numera utdragna till förortsområdena,
vilket delvis skett genom övertagande av
vissa av huvud järnvägarnas banor. Lin je
längderna äro betydande: Northern Line
mellan Barnet och Morden är 36 km
ooh PiccaDilly Line mellan Uxbridge och
Cookfosters SI km. Från Baker Street i
norra kanten av stadscentrum till änd
punkten på den nordvästra utlöparen är
116

Bild 8. Förlängning av station på tublinje i Lon
don. Runt den gamla tuben bygges den nya
varefter den gamla tunneln nedmonteras allt
under det trafiken framgår i denna. På bilden
synes cementinjektionen på den gamla tuben
som bildar ett slutet vattenisolerande skikt.

Bild 9. London-tub. Denna bild visar bättre än ord, hur knappt om utrymmet det
är i en london-tunnel och man förstår vilket buller det måste uppstå i detta gjut
järnsrör, när tåget slamrar fram över de ofta korrugerade skenorna. På denna bild
är föraren på tåget sysselsatt med att telefonera. Telefonapparaten kopplas till cle
båda blanktrådar, som ses till vänster om honom. Samtidigt avkopplas automatiskt
driftströmmen och belysningen tändes.

det icke mindre än 82 km, således längre
än från Stockholm till Uppsala.
Under det att Londons Underground
är ett kombinerat förorts- och innerstads
bansystem, är Paris :Metro rent inner
stadsbetonad, ett spårvägsnät under jord
så att säga. Metron består av 14 linjer,
till övervägande del i tunnlar.
Samtliga tunnlar äro dubbe!spårstunn
lar (bild 10) med undantag aven av de
fem Seine-underfal-terna, vilken är ut
formad som Londons tuber. Tunnlarna
(r. Ö. k.) ligga i medeltal 9 1n under
markyotan och äro byggda enligt den för
Paris speciella och allt mer fullkonll1ade
metooen att tunnia sig fram medelst tim
rade gallerier. FÖl1utom den egentliga
Metron finns även en ren förorts!inje,
den s. k. Sceaux-linjen, som har sin un
derjordiska slutstation vid Luxembourg
i södra delen av stadscentru1l1 och föres
3*

•

sydvästut ca 30 km. Denna linje har till
skillnad från Metron ren järnvägsstan
dard både beträffande vagn bredd och
strömförsörjning och har även i likhet
med franska statsbanorna vänstertra:fik,
under det att Metron har högertrafik.
Planer föreligga att förlänga Sceaux-lin
jen norrut ,genom staden till fÖl'bindelse
med Gare du N ord samt att skapa en
motsvarande östvästlig fÖI'bindelse mellan
Gare cl'Orleans och Gare St. Lazare. Sta
tionerna på dessa sammanbindningslin
jer skola göras fyrspåriga för att minska
stationsuppehållens kapacitetsnedsättande
inverkan.

Tekniska data
För kurvor och kltningar gäller, att
standarden genomgående är högre i Lon
don än i Paris. Detta beror kanske främst
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Bild 10. Paris Metro's standardsektion för tun
nel i dålig mark. Mellan vagnarna 0.5 m och
mellan vagnar och vägg 0.7 m fritt. Nischer e/c
50 m på var sida. Ingen asfaltisolering i tunnel
konstruktionen. Valven muras med klappersten
och cementbruk.

på att man i London tack vare tunnelba
nornas djupläge har större frihet beträf
fande linjesträckningen. För 1lya arbeten
har i London bestämts en minsta kurv
rad.ie av 400 m, varvid man dock i abso
luta undantagsfall får gå ned till 240 m,
t. ex. vid föngreningspunkter o. d. Över
gångskurvor utföras som vanliga kubiska
parabler. Mellan två på varandra föl
jande likriktade kurvor med olika radier
inlägges övergål1gskurva, om radierna
skilja sig mer än IS 0/0. Hur utvecklingen
gått framåt belyses a.v att på Central
Line byggdes i början av 1900-talet en
S-kurva med 80 m radie utan övergångs
kurvor.
:.\1aximilutningen har bestämts till I : 60,
om lutningens längd är mindre än 400 m,
och I: 100 för längre lutningar. På sta
tioner är maximilutningen I: 300. ::\:Iecl
hänsyn till strömskenorna få kryssväxlar
icke utföras och rent allmänt gäller att
man vid planeringen av ändstationer och
förgreningsstationer försöker undvika
komplicerade växelsystem och därvid läg
118

ger stor vikt vid enkel spårföring och en
kelt spårunderhåll.
Överhöjningen har maximerats till J40
mm för kurvor under 400 111 (viss has:
tighetsbegränsning) och till I S0 mm för
större kurvradier, detta med hänsyn till
tr<lJfikanternas bekvämlighet om tågen av
någon anledning skulle bli stående i erl
kurva. Tågens hastighet får emellertid
överskrida den mot överhöjningen sva
rande med ett värde som motsvarar yt
terligare 63 mm (2 112") överhöjning, vil
ket bl. a. hetyder att man i t. ex. en 300
m:s kurva med 140 mm överhöjning kan
få köra med 72 km/h.
I Paris där maximihastigheten på
Metron endast är 45 km/h är vid ny
byggnader minsta kurvradien 200 m, var
vid man dock i undantagsfall kan få gå
ned till IS0 m 'inrvid stationerna. På själva
stationssträckorna gör man emellertid ~e
allra största ansträngningar för att und
vika kurvor även med stora radier.
Maximilutningen är I: 25 för Metron
och I: S0 för Sceaux-linjen. För lutnin
gar på stationer har man den hestäm
melsen att första eller sista vagnen i ett
tåg kan få stå i en lutning av maximalt

Bild II·. London. Nya tuben 12' i diameter.
Spelrum min. c:a 3". Endast slipersändarna in
gjutas. makadam i mitten reducerar ljudet.
Ljuddämpningshyllor av perforerade plattor på
vardera sidan.

I : 200 under det att tåget i övrigt står
horisontalt. Överhöjningen i kurvor har
även här maximerats till 140 mm.
På befintliga i synnenhet äldre banor
är standarden betydligt lägre. I London
förekommer t. ex. norr om Trafalger
Square en kurva med 4,87 chains = 9S m
radie, v,id Wood Lane en lutning av I: 25.
Övergångskurvor saknas i de äldsta tu
berna och den trånga sektionen medger
blott ringa uppmjukningar. På förlängda
stationer finnas kurvor med små radier,
som ge ett fritt spelrum mellan vagn. och
plattform a'v 20-35 cm, vålket betyder
ett stort riskmoment vid passagerarväx
Iinge 11.
I Paris} där tunneln ligger nära ytan
och måste följa gatunätet finns en kurva
på 37 m och flera på omkring 50 m.
Största lutningen I : 25 förekommer ofta.
.:Vlan var synnerligen ,besvärad av dessa
minllnikonstruktioner både i avseende på
trafikeringen och underhållet. Dessutom
måste ju nära nog varje vagn dimensio
neras för dessa ytterJighetsvärden med
förande sämre och dyrbarare rullande
materiel.
Stora st1'nUl1or of,fras därför i båda stä
derna på höjandet av den bantekniska
standarden.

Trafikering
Det är ganska svårt att få en klar upp
fattning om trafikområdets storlek för
varje särskild tunnelbana, därför att buss-,
trådbuss-, spårvägslinjer och tunnelbanor
äro så ·inflätade i varandra, att några till
förlitliga :beräkningar knappas.t låta 'sig
göra. Enligt en av London Transpol't
sammanställd statistik för några typiska
bandelar skulle emellertid den norra för
ortsbanedelen av Piccadilly Line, sträc
kan Cockfosters-Manor House, till
godose ett trafikområde av 240000 invå
nare. Samtidigt visar ticltabellen för denna
bana, att med 7-vagnarståg ca 40000
platser kunna ställas till förfogande per
tinune och riktning under högtrafikpe

rioden, dvs. ca 17 70 av trafikområdets
innevånarantal. Detta procenttal överens
stämmer ganska väl med de 20,%, som
användes vid överslagsberäkningar för
det blivande tunnelbanesystemet i Stock
holm. Antalet resor per innevånare och år
varierar avsevärt och för ett par förorts
samhällen, Enfield \iV est och Edgware,
med 3 500 resp. IS 000 innevånare och be
lägna bortåt IS km från stadscentrw11,
uppgår resetalet på tunnelbanan till de
höga värdena 738 resp. 508 per innevå
nare och år.
Tågtätheten på de olika banorna va
rierar under dygnets lopp mellan ca 6
och 1'/2 minuter, dvs. JO resp. 40 tåg i
timmen, den senare tågtätheten under
kortare perioder vid högtrafiktiderna.
Under lågtrafiktiden mitt på dagen har
man i allmänhet 3- il 4-minuterstrafik.
Dessa siffror gälla de centrala delarna av'
staden, men utåt förorterna uttunnas tra~
fiken successivt genom förgreningslinjer
eller vändning av tågen vid vissa statio
ner, så att .tågtätheten vid exempelvis
Uxbrid.ge varierar mellan 6 minuter un
der högtrafiktiden och 15 minuter tmder
lågtrafiktiden. Ovan nämnda lpaximala
tågtäthet, 40 per timme och riktning,
kan som sagt uppnås endast under korta
tidsmoment, emedan den exaktli,et, som
en dylik trafikering förutsätter, av olika
skäl ej kan upprätthållas under längre
stunder. Det är dänri'd bl. a. linjernas
uppdelning på grenlin jer, som vållar vissa
svårigheter vid hopfasningen av tågen
vid förgreningsstationerna.
Varje linje är försedd med ett antal
uppställn.jngsplatser för tågen, vanligen
ett par större utåt vardera är{dpunkten
rymmande 20-40 hela tåg samt ett par
mindre uppställningsplatser på »taktiska»
punkter närmare stadscentrum rymmande
några få tåg, vilka med endast obetydlig
tomvagnskörning snabbt kunna sättas in
för att klara trafikstötar. Vagnhallar före
komma endast för en del av vagnpar
ken, i stället låter man tågen stå ute i det

fria. Uppställningsplatserna, som van
ligen äro förenade med- skötsell}allar. äro
anting'en utformade som en serie sido
spår med utfartsmöjligheter till trafik
spåren i håda trafikriktningarna eller en
ligt säckstationsprincipen. Den senare ty
pen är en geografisk nödlösning ooh an
sågs olämplig ur driftsynpunkt.
Linjerna i Paris Metro äro i allmän
het enkla ooh enda.st två linjer äro för
sedda med avgrenande linjer, som man
dock nu står i begrepp att ändra till an
slutningstrafik. Trafiken kan sålunda an
ordnas som ren pendeltrafik och varje
linje trafikeras av tåg med en samman
sättning, som förbli r oförändrad under
perioder 0111 flera månader. Alla tåg på
resp. linjer köra från linjens ena änd
station till den andra; ingen rangering på
sido- eller utdragsspår och icke heller
någon växling verkställes in,om det om
råde, som är trafikerat med passagerare.
Man är mycket noga med att tågen kom
ma i rätt nummerordning. vilken bibe

Bild
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hålles oförändrad under långa tider. Vid
ändstationernas under jord belägna upp
(vagnhallar
saknas)
ställningsplatser
uppställas ,tågen varje kväll, så att de på
följande 1l10r.goil löpa ut i rätt nummer
ordning.
Då på en och samma linje tågstorleken
är konstant, varieras tågtätheten genom
att vid ändstationerna sätta till eller dra
in tåg alltefter trafikens dygnsvariationer ;
man överväger dook att pröva ett system
med varierande tågstorlekar. JVlaximala
tågtätheten är i Paris JOO sek., dvs. 36
tåg i timmen, och största tillåtna tåginter
vall för att ge en för trafikanterna till
fredsställande trafikering har bestämts
till 6 minuter. Tidtabellerna äro upp
gjorda så att mall vid önskad tidpunkt
på det ställe av linjen, där belastnqngen
är starkast, kan erbjuda det antal platser
per tidsenhet, som motsvarar belastnin
gen. En överbelastning av 30 il 35 '7c kan
dock normalt tillåtas.
Resehastigheten i London varierar mel-

London, ~Ianor House Station. Biljetthall med biljettautomater, biljett
försäljningskiosk och pelare mecl biljettpriser. Rulltrappor synas t. \'.
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Bild 13·. London, Wood Green Station. Tågi.ndikering med ljustablå är praktisk då på banan finnas
grenlinjer och »non stop,,-tåg. Reklamplatserna äro eftersökta. Belysningen på nya stationer söker
man göra riklig och trevlig.

lan 24 ooh 40 km/h och är i medeltal 30
km/h. Hastigheten är i väsentlig grad be
roende på a'Vståndet mellan uppehållen.
"id t. ex. ett av-stånd av ca 700 m på en
linje är resehastigheten 26 km/h, på en
annan med ca I 000 m avstånd är hastig
heten 32 km/h. Tågens topphastighet är
i tunnlarna 70 a 80 km/h. Denna topp
hastighet anser man ej lämpligt att höja
för närvarande, då därigenom banans ka
pacitet skulle minskas genom att längre
bromssträokor måste införas i signalsy
ste-met.
Resehastigheten i Paris yletro är 22
kmJh med maximal' tåghastighet av 4S
km/h. Banans lågklassiga linjeföring och
de täta stationsuppehållen möjliggöra ej
högre hastighet. På de planerade trans
versala banorna i nordc-sydlig och öst
västlig riktning kOO1ma dessa hastigheter
att fördubblas.

Stationer
På LOlldolls Underground finnas f. 11.
sammanlagt ca 230 stationer, varav ca
80 i ytläge. 33 av des~a äro omstig
ningsstationer. Stationerna ligga i cen
trum på ca 700 m a,;stånd för att mot pe
riferien säras till ca I 000 m; i medeltal
ca 800 m.
Trafikantströmmarna på de olika sta
tionerna äro givetvis betydande, dock
icke så betydande som man kanske kunde
vänta. Orsaken härtill lig.ger nog delvis
däri att verksamheten i det centrala Lon
don är ganska differentierad. :Man har så
ledes t. ex. ett kommersiellt centrum,
City, ett administrativt centrum, V/est
minster, ett nöjescentrum, Piccadilly osv.
Det inbördes avståndet mellan dessa om
råden uppgår till ett par kilometer, och
man får således icke den starka koncen
U-ation till ett enda city-område, som ofta

n

Shl/q
5

I. Bi9'/fw"
8'~br»'w'

.!E
2

14). I biljetthallen finner trafikanten alla
de upplysningar han behöver i form av
kartor, biljettpriser, tågtider m. m. för.
att utan att hehöva fråga någon funktio
-- när kunna köpa sin biljett och finna sin
väg till det rätta tåget. Biljettautomater
i stor omfattning och använ-.
förekomma
tOm
das L n. av ca 70 % av resenärerna på
de stora centrala stationerna. Biljetterna,
som äro baserade på ett rikt utvecklat
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Bildq. London. Stationsnedgång på District
line. Vid zontaxesystem måste biljetterna kon
trolleras både vid ned- och uppgång. Försälj
ningskiosker för tidningar, tobak och konfektyr
äro placerade i biljetthallen - ej på de enkla
plattformarna.

är utmärkande för den något ,mindre
storstaden.
Man har likväl att röra sig med trafi
kantsiffror på över 100 000 per dygn och
20 000' per timme ,för de större statio
nerna, och problemet att på effektivaste
sätt dirigera .trafikantströmmarna ooh att
utfom1a anordningar med erforderlig ka
pacitet är således ganska omfattande.
Först bör nämnas det välplanerade sy
stem av anvisningsskyltar, som äro ut
placerade utefter trafikantens väg från
det han styr kosan 1110t en station tills
han lämnar sin destinationsort efter av
slutad färd. Man ,har motstått frestelsen
att sätta upp en skylt för varje tillfälligt
behov, som kan dyka upp, och resultatet
har blivit ett minimum men tillräckligt
antal av nödvändiga skyltar för att väg
leda trafikanter, aldrig så många att han
blir förvirrad.
Från gatuplanet leda ,fasta trappor,
ofta inbyggda i fastigheter, ned till bil
jetthalJen, i vilkens nivå även finnas vissa
personalutrynunen,
försäl jningskiosker,
telefoner för allmänheten m. 111. (bild 12,
122
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Bild 15. Paris Metro. Biljettförsäljningshallar
med central biljettkiosk eller liggande utefter
ena väggen. Genom enhetsbiljetter och kupong
häften kan försälj ningsanordningarna göras
mycket enkla. Biljettkontrollen sker före an
komst till plattform.

,

.

Bild 16. Paris. De flesta trafikstarka metrostationerna äro försedda meq.automatiska portar. som
stoppa passagerarströmmen till plattformen då tåg anländer. Härigenom undviks rusning och för
dröjning av tåget.

taxegränssystem, kontrolleras f. n. endast
.vid utgångsspärrarna.
Från biljetthallenieda rulltrappor ned
till de oftast mycket djupt belägna sta
tionsplattformarna. Rulltrapporna äro utan
undantag tvåfiliga och förekomma i
aggregat på upp till fyra i bredd. Hastig
heten kan varieras efter trafikintensite
ten, normalt kör man med 0.6 m/sek.
men har möjlighet att öka till 1,0 m/sek.
för att få större kapacitet, över 10 000
pers./h. Trapporna äro dessutom omställ
bara så att de kunna köras i bägge rikt
ningarna alltef.ter den maximala trafik
s~mmens riktning. Motoreffekten är
40 hk för trappor mellan 6 och 12 111
höjd, 70 hk för trappor mellan 12 och
18 m samt 100 hk för högre trappor.
Högsta rulltrappan i London är 33 m.
Plattformarna äro utformade som sido

plattformar med 3 m bredd och ca 120 111
längd (bild 13). På plattformarna finnas
destinationsskyltar, som ange de två näst
kommande tågens destination oah vidare
skyltar, som ange väg för utgång, omstig
ning etc. samt stationsnamnsförteck
ningar. Ett specialproblem är svårigheten
att få trafikanterna att fördela sig jämnt
utefter plattformen, så att vagndörrarna
skola bli jämnt belastade, och på de
större stationerna möts man därför vid in
trädet på plattformen av på tunnelväggen
placerade ljusskyltar, som uppmana trafi
kanterna att förflytta sig längs plattfor
men. Stationsnamnet är rikligt angivet i
allmänhet enligt regeln: tre namnskyltar
per vagniängd. Alla nu angivna skyltar
och anvisningar syfta till att underlätta
och påskynda trafikantväxlingar och där
igenom minska stationsuppehållstiden. som

Bild 17. Paris Ylctro. Här förekommer icke tågindikering. då i regel alla tåg ha samma linje och
uppehåll. Metro-teknikerna skulle hellre velat ha de mera personalbesparande mittplattformar som
finnas t. ex. i Berlin.

ofta blir avgörande för en linjes kapa
citet.
I Paris äro f. n. 242 stationer öppna
för trafik, därav 53 omstigningsstationer.
Många stationer ha stängts under kriget
för att öka kapaciteten och minska drift
kostnaderna, och man överväger allvar
ligt att slopa ett 4o-tal för all framtid.'
Man kan därigenom öka medelstations
avståndet från 450 m till ca 550 m.
Nedgångarna till biljetthallarna äro
ofta anordnade i gångbanorna och ett rikt
utvecklat system av gångtunnlar, inland
av flera hundra meters längd, sörjer
för att trafikanterna icke behöva korsa
livligt trafikerade platser (bild IS). BiJ
jettförsäljnjngen är genom enhetstaxan
mycket enkel och därför enbart manuell.
Den har redan före kriget skötts av kvin
12 4

nor. ~iljetterna kontrolleras endast vid
ingångsspärrarna. Man är noga me<1 att
skilja ut- och ingående trafikanter åt
och uppdelar för den skull trapporna ned
till plattformarna-i två hälfter med 1,55111
höga räcken. Vid inträdet till plattfor
marna finnas ofta automatiska dörrar
(bild 16), som stängas, då tågen komma
in, för att hindra rusning, vilket skulle
kunna förorsaka stockningar och tågför
seningar.
Anvisningar och skyltar äro av samma
slag som Ii London. Brecklen på sidoplatt
formarna är 4 m och längden 75 eller I0S
meter (bild 17).

Spårarbeten
Trafikspåren i London 'bestå som
förut nämnts av tre typer med i n1l1t tal
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Bild 20·. London. Rälsutbyte. En stor arbetsinsats erfordras för att under de korta
nattimmarna utföra arbetet. Numera söker man genom användande av lyftblock.
speciella vagnar och maskiner mekanisera arbetet. Men de fladdrande karbidlam
porna komma att bestå. Den trimmade personalen utför arbetet lugnt och snabbt
och signalerings- och repeteringstekniken är högt uppdriven i de trånga och kur
viga tuberna.

följande längder: 190 km enkelspår i tub,
40 km dubbelspår i ordinär tunnel samt
330 km enkelspår på öppen linje; totalt
sålunda ett nät på 600 km enkelspår.
Härtill komma si<!ospår och spår gemen
samma med huvudjärn'vägarna, varför
totala undedlåIlet omfattar ca 800 km.
För underhåll av detta nät finns under
baningenjörens (Permanent Way En
gineer) ledning en befäls- och personal
styrka på ca l 400 man. Därtill kommer
för nybyggnadsarbetena en särskild av
delning, vars numerär dock ej är så stor,
enär entreprenörer användas. Totala an
talet högskoleingen jörer uppgår till 14
och antalet befäl motsvarande banmästare
till 21 man. En ansenlig befälskategori
utgör sedan det befäl vars ställning efter
svenska förhållanden syns motsvaras av
förman eller banvakt. I ovanstående per
sonal ingå ett par avdelningar med mera
126

speciella arbetsuppgifter. Sålunda finns
en särskild avdelning på IS man för
olyckstjänst, som arbetar i .skift och fär
das på gatunätet i särskilda utrycknings
vagnar samt en avdelning på 40 man för
trädgårdstjänst. Den senare, som nor
malt sköter blomstersmyckningen, har
under kriget levererat grönsaker till Lon
don Transports talrika marketenterier.
De spår, som denna stora organisation
sköter, löpa, såsom nämnts, dels i tub,
dels i vanlig tunnel och dels på öppen
linje. Av dessa tre slag är det tuben,
som genom sin speciella form har mest
att ge, om man vill studera spåranlägg
ning och underhåll under försvårande om
ständigheter. Tuberna bestå av gjut
järnssegment hopfogade till en cylinder
med numera normalt 12 fots inre diame
ter. Då de ligga på stort djup ilerIagren
innebar byggandet ett svårt arbete. Från
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Bi Id 2 l·. London. Här går en tu b i dagen.
T. v. skymtar man hyllan. som tjänstgör
som ljuddämpare. I bildens mitt över
gångsväxel i kurva.

vertikala sänksohakt pressades en stål
sköld fram i leran och ring efter ring
kunde anläggas. Samtidigt skedde tät
ning genom diktning och cementinjektion,
varför någon särskild .dränering ioke er
fordrades. Den ·sålunda enhållna tuben har
genom av kostnadsskäl pressad diameter
och alltmer ökade vagnssektioner lett till
extremt små spelrum mellan vagn ooh
tub. Mellan tak ooh vagn är det exem
pelvis endast 3 tum. Detta har fram
tvingat en betongingjutning av spåret för
att fixera dettas läge.
Den .gamla tub-iden fortlever i nyan
läggningarna, och i stort sett är även
spåret oförändrat. Skenorna utgöras nu
liksom förr av den typiska engelska ske
nan (Bull Head Rail) med en vikt av
47,2 kg/m (95 Jbsjy). Dessa räler vila i
en stol av stålgjutgods (bild 18) fastki
lade på sin utsida med en ek- eller stålfjä
derkil. Stolarna äro sedan i sin tur fäs
tade på normalt sätt med skruv. Slip
rarna, som ofta transporteras till arbets
platsen med stolarna påmonterade, äro
av ek eller det hårda exotiska trädslaget
yarrah och läggas i vart annat eller varje
ringfack på 0,5 m. SpårV'idden är i så
dana fall given på a11 betsplatsen och byg

Bild 22·. London. En förortslinje på
lerbank, i vilken sättningar uppstå.
Fartbegränsning anges genom en has
tighetstavla, som får sin belysnings
ström fran ströms]<enorna.

gandet underlättas. I mitten på sliprarna
sitter den negativa strömskenan (Conduc
tor mil). Den positiva ingjutes vid s1dan
av spåret. Endast ytterändarna av slip
rarna ligga ingjutna i betongen. I mitten
fås alltså ett betongdike, som emellertid
av bl. a. bullerskäl fylles med kalkstens
makadam (12-25 mm), som vepkar ljud
dämpande. För dämpning av det trots
detta mycket starka bullret förses tub
sidorna numera med en extra Ijuddäl111p
ning. På ett stativ j form aven hylla fäs-

Bild 23*. London. Fjädertungad växel.
Tungan hyvlad av normal engelsk bull
heö.d räl.
12 7
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Bild 24·' London. Banavdelningens för
råd och driftstomt. Lillie Bridge Depot,
70000 m 2 • Den är utrustad med alla tek
niska hjälpmedel, traverser, autokranar.
transportband o. dyl. och en 250 m läng
svetsningsverksta,d.

tes en horisontell och en lutande ljuci
absorberande platta. Pågående mätn'in
gal' ha visat en dämpning från 100 till 86
phan eller till nästan samma nivå som på
öppen lin je. Detta förefaller kanske ej
mycket, men man får tänka på de svåra
betingelserna för en dämpning i detta
stål rör.
De öppna linjernas spåröverbyggnad
(bild 19) skiljer sig något från de övriga
m·ed bl. a. genom tyngre ströms'kenor.
Terrasseringarna liksom tuberna
utföras av entreprenörer. Arbetena ha i
en del ·fall forcerats till hastverk med då
liga bankar och som följd därav dåligt
spårläge trots förstklassig överbyggnad,
vilket förorsakat stora kostnader och be
kymmer.
Spårvidderna äro på rakspår I 433 mm,
i ,kurva med radie över 200 m I 435 mm
samt med radie under 200 111 I 439 mm.
Bland materiel och anordningar ge.men
samma för alla linjer må nämnas föl
jande: Växeltungorna äro i regel fjäd
rande och med R = 220--600 111. TJU11
gorna äro icke gjorda av 'särskilda tung
ämnen som hos oss, utan:den vanliga rä
len har bearbetats (bild 23). Både stöcl
räl och tunga vilar på' standardklossar av
gjutstål, och hela anordningen ger ett
robust och enkelt intryck. Korsningarna
äro gjutna i ett stycke av manganstål.
128

Bild 25"'. London. Ett av banavdelningens verk
tåg med ackumulatorlok. Dessa tåg kunna ges
en sädan längd, att 90 m länga hopsvetsade ske
nor kunna transporteras. Härvid erfordras lok i
tägets bäda ändar.

För banavdelningens drift och under
håll finns i det centrala Loncion, Lillie
Bridge, ett område på ca 70000 m 2 inne
hållande förråd och verkstäder. På denna
plats finns bl. a. en 250 ll1 lång svets
ningsverkstad, där rälerna numera stum
svetsas i automat med eftervärmning till
längder på ca 90 m. Byggnad och traver
ser tillåta detta mått, och lastningen på
de 20 m långa specialboggievagnarna
sker enkelt. I denna byggnad finns även
en stationär slipmaskin, i vilken räler
med stark reffelbildning slipas jämna.
Reffelbildningen är här ett svårt problem.
synbarligen star.kt påver.kat av den stum
ma 'betongingjutningen. Filvagnar finnas,
men deras effekt under några korta natt
timmar håller icke jämna steg med upp
komsten av refflorna. Rälerna få därför
ligga så länge som möjligt och by.tas se
dan för kassation eller omslipning i Lillie
Bridge.
Vid nyanläggningarna låter man entre
prenören utföra: hetonggjutningen ·i tu
ben upp <till slipers underkant. Spår
läggning och ingjutning av spår gors j
egen regi. Dän'id spårlägga 30 man per

Bild 26*. London. Rälsskarv modell "Ellson .), ett försök att eliminera slagen och
minska bullret. Konstruktionen är ny, varför erfarenhet saknas.

8 timmars sk ift 300 spå rmeter. I f råga
om :bax och lyft klara 8 man 400 spår
meter per skift. Betonggjutning till sli
pers ö k. av J 30 spårmeter kräver 34
Illall plus »betongtåg,» i 8 timmar.
Det säger sig självt att underhållsarbe
tena mliste vara besvärliga på detta nät.
Den täta trafiken omöjliggör på de öpp
na linjerna alla större al'beten såsom by
ten osv., på dagen, och i tuberna är där
t,i1l sektionen så trång (bild 20), att allt
arbete måste ske på natten i regel mellan
kl. I och 5. Det mindre underhållsarbetet
såsom dragning av bult i växlar o. dyl.
utförs av s-mannalag. De större arbetena
äro i stort sett av två 01 ika slag och av
olika svårighetsgrad. Medan sålunda
sken byte genom befästningens art är en
förhållandevis enkel sak, innebär sliper
byte naturligt nog helt andra svårigheter
med upphuggning av betong, transport
av avfall, nygjutning osv. Som exempel
på denna skillnad J<an anföras att 28 man
byta 400 spårmeter skena på en natt.
medan 24 man behöva 20 nätter för att
göra 100 spår'11leter klara för nygjutning
i samband med slipersbyte (med Stock
holms-priser ca 250 krjspånneter). Liv:;
längden hos sliprarna är således av vital
betydelse för ekonomien och uppgavs
vara inemot 20 år. Orsaken till byte är
ofta att virket söndertrasas vid skruvhå
len så svårt att erforderligt skrllvfäste ej

kan erhållas. För rälsen angavs en livs
längd på 30 år, varvid nedslitningen blott
är några mm men korrugeringen bety
dande. Risk för utmattning i godset före
ligger därjämte. Ofta t vingar dock ref
feJbildningen till ett långt tidigare byte,
särskilt i kurvor och vid stationer. Vad
som i hög grad .bidrar till att minska av
nötningen är frånvaron av bromssand.
Ett nattar/l('t(' tillgår'i regel så att ban
befälet, vari även ingå ingenjörer, sam
las på kvällen vid· 23-tiden. Arbetet är
planerat i samråd med trafikledningen
ooh finns tryckt på en lista 14 dagar i
förväg. Under den kalla årstiden inhäm
tas först besked från den centrala trafik
ledningen vid Leicester Sqllare, 0111 man
väntar isbildning på strömskenorna. Om
så är förhållandet får arbetet inställas och
i stället köra specialvagnar ut och spruta
antiisvätska på skenorna.
Om inte färdiglastas på kvällen arbets
tåget vid Lillie Bridge. Tåget består av
ett lok med både vanliga strömavtagare
och ackumulatorer samt llift bromsade
boggievagnar. Arbetslaget beger sig tiJl
stationen närmast arbetssträckan och in
väntar där befälets och tågets ankomst. I
regel bryts strömmen i strömskenorna
efter sista trafi.ktåget, vilket betyder, att
arbetståget anländer per ack1lmulator.
Befälets första åtgärd på arbetsplatsen är
att ringa upp Leicester Sqllare för att få
12 9
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Bild 27. Paris. Spårkonstruktion för metronätet. Syllarna laftas och borras i en specialmaskin. Räl
sen läggs med förskjutna skarvar med till synes gott resultat. Dock ville man icke särskilt rekom
mendera metoden. Skenvandringshinder inläggas vid var Ij:e syll, varvid fem syllar hopkopplas.
På vissa punkter har hela spårrusten inklusive ballast vandrat i tågriktningen.

bekräftat, att strömmen är frånslagen.
Detta kan även kontrolleras. Om man
kan släcka den nu tända belysningen i
tuben betyder detta, att strömmen ej är
frånslagen. Kan man icke släcka, är det
sålunda klart för banarbete, och laget
kan, om så erfordras, släppa på 40 volts
arbetsspänning i strömskenorna för verk
tyg o. d.
Vid sken byte uttransporteras skenorna
i hopsvetsade 90-111 längder på ett tåg
sätt. På arbetsplatsen kättas bakre sken
ändan fast vid befintlig spårrust, varefter
tåget sättes i gång och skenorna få glida
av ställningarna på de specialkonstrue
rade vagnarna. Därefter lyftas de gamla
skenorna medelst taljor fästade i tub
ringarnas skruvbultar upp ur stolarna,
och De nya skenorna lyftas i, skarvjärn
påsättes, kilarna slås in i stolarna och
efter mindre justeringsarbeten är spåret
åter färdigt att bära några miljoner tlln
neltåg.
Per telefon rapporteras till Leicester
Square när arbetet är avslutat och spåret
åter klart för trafik.
På de öppna linjerna utförs mindre

13 0

underhåll (day to day work) på dagtid
av smålag på 5 a 6 man. Varje sådant
lag har på en viss station, i regel under
trapporna, ett ca 5 m 2 rum för sjna ras
ter och ett liknande för sina verktyg.
Paris-Metrons spårnät utgörs som
näm11ts av 340 km enkelspår i tunnel och
60 km på öppen linje, alltså sammanlagt
400 km. För skötseln av detta svarar en
befäls- och personalstyrka på ca 400 man.
Av dessa äro I I högskoleingenjörer och
ett 40-tal förmän. Den vanliga banmäs
tarebefattningen syns här vara ersatt med
kombinationen högskoleingenjör - för
män. Jämfört med London framgår här
av tydligt att arbetena i Paris äro betyd
ligt enklare. Medan i Paris i medeltal 1
man åtgår för 1 spårkm blir lT)otsva
rande siffra för London 1,75 man.
I tunnlarna finns ett rikligt dimensio
nerat dräneringssystem för läck- och spol
vatten. Det består av trapetsfoTmade,
perforerade 'betongelement av 1 m längd
vilanDe på botten av t~nneln. På alla
lågpwlkter finns automatiska pumpsta
stioner. S jälva spåret har normal för
läggning i makadam. Som ett par :1n
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Bild 28. Paris Metro. I alla kurvor med 300 m radie och därunder inlägges ledskena med 10 cm
spelrum till farkant. Detta spelrum krymper till 5 cm i korsningar.

märkningsvärda detaljer må nämnas att
skenornas skevning tas ut genom ned
fräsning i ekslipern av den planparallella
underläggsplattan (,bild 27) och att skar
varna i r8-meterskenorna äro förskjutna
ett sliperawstånd på raJkspår ooh ca en
halv skenlängd i kurva, enloigt aJmeri
kansk praxis (bild 28), till synes utan
men för spårläget, som är myoket gott.
Rälerna, som väga 52 kg/m, svetsas nu
mera till längder om 54 m.
Spårvidderna äro exempelvis på Sceaux
linjen följande:

vinkelänciring, som dock kan accepteras
vid metrotågens mindre hastighet. Kors
ningarna, äro gjutna av manganstål och
mycket slitstarka.
Genom förekomsten av dubbelspår och
makadamballast kunna underhållsaI1betena
drivas smidigare än i Londons tuber,
ehuruväl principerna måste bli desamma.
Nattrafik finns sålunda ej, utan denna
tid måste reserveras för de stora spår
arbetena. Mindre underhållsarbeten kun
na utföras på dagen.
Erfarenheterna med ballast är i Paris
goda
och de få sträckor med syllar i be
R> 600 m l 437 mm
tar man successivt bort. I regel
tong
600 > R> 300 ) l 450
används flod-singel 40-60 mm, i brant
R < 300 ) l 460
lutningar dock mera skarpkantigt mate
Övergångskurvor läggas efter den ku rial för att minska spårrustens vandring.
biska parabeln, och i alla kurvor med Man uttryckte ett önskemål att byta bal
R < 300 inläggas urspåringsskenor roo lasten vart tionde år; dock hacle man
mm från innerskenan (vid korsningar ballast som tjänat över 30 år. Denna var
50 mm). Växlarna ha i regel raka tungor, dock bemängd med. krossprodukter och
vilket sägs vara fördelaktigt. Troligtvis skulle utbytas.
I Paris lägger mail sig mycket vinn om
är det den uteblivna pressningen utåt,
oundviklig vid kurvad tunga, som skonar filning av spåren och har slipningståg
tungan och ökar livslängden. Vid tung med stor kapacitet (bild 29). Genom att
spetsen uppstår återigen en hastigare spåren ligga i makadamballast och trafik
_

T.3_

_V.II~_

_V.lI_

_T.4 _

10)0

44- 40

Bild 29. Paris Metro. Skenslipningståg med två lok och två skenslipningsvagnar avslipa kOITuge
rings topparna och framföras med en medelhastighet av 35 km/tim. Var och en av de 24 slipskorna
pressas mot skenan med en kraft av omkring 420 kg. Trycket mot skenan varierar mellan 0,9 och
r ,2 kg per cm'.

13 I

Renhållning

Bild 30'. London. Spårsystem med tredje och
fjärde skena. Man'ser på bildens mitt en gång
bana för personal utlagd över spåren. De ström
förande skenorna äro låga, varför de äro be
kväma att kliva över.

tågen äro utrustade med bromsblock av
komprimerat trä eller dylikt bör därjämte
skenornas korrugering bli mindre än i
London. Resultatet är ett korrugerings
fritt spår med en blankpolerad löpyta.
I Porte de la Villette har banavdel
ningen ett ca 7 000 m~ område motsva
rande Londons Lillie Bridge med nwt
svarande utrustning och uppgifter. Om
rådet är dock alldeles för litet, och stora
utvidgningar förestå.
En fråga, som givetvis var av stort in
tresse både i London och Paris var säker
heten vis a vis strömskenorna vid gång
trafik i spåren. Enligt uppgift från båda
platserna hade .inga allvarligare olyckor
inträffat, trots att t. ex. banaribetarna 
åtminstone på de öppna linjerna och på
bangårdarna - ofta arbeta fastän ström
men (ca 600 V) är påssläppt.
En annan fråga gemensam {ör de båda
städerna var kurvslitaget. Den elektriska
snabbdriften har visat sig medföra stor
avnötning på ytterskenorna i kurvor. Så
väl i London som i Paris finnas praktiska
automatiska apparater, S011-1 åstadkomma
smörjning av s'kenans farkant på långa
sträckor i kurvorna. Livslängden på ske
norna k<\n härigenom mångdubblas.
I32

På grund av den interusiva trafiken äro
tunne!lbanesystemen utsatta för en myc
ket stark nedsmutsning. Denna härrör
sig från ibromsstoft, damm från kläder
och vagnutrustning, håravfall, tobaksrök
ning (i Paris förbjudet i själva tunneln),
papper, olja och gatudamm. Allt detta
bakar ihop sig till en seg massa, som
klibbar fast vid alla ytor. Detta Sl11uts
täcke är där jämte eldfängt.
I London används icke vatten vid ren
hållningen i själva löptunnlarna, då här
igenom korrosionen ökar och även risken
för isolationsfel m. m. på signalanlägg
ningen. I tuberna finnas icke heller några
avlopp. NaHetid »dammar» och rengör
en arbetsstyrka på ca So kvinnor tunn
larna och tar ,bort det eldfängda stoftet
särskilt noggrant vid de strömförande
skenorna, då här stor risk föreligger, att
det kan antändas vid gnistbildningen
mellan strömavtagarskorna och skenorna.
Om sådan eld uppstår utvecklas en myc
ket besvärande rök, S0111 kan förorsaka
trafikstopp.
I Paris däremot spolas hela tunnel
kroppen, varvid även ballasten får en
extra kraftig överduschning. Spolningen
försiggår med en särskild tankvagn, och
med ett tryck på 12 atmos.färer. Såväl den
strömförande skenan som kontaktled
ningen och övriga el-installationer utsät
tas för direkt vatten'bestrålning utan
att man hade några bekymmer för den
elektriska isolationen och det syntes gå
bra.
På stationerna både i London och
Paris har man i mycket stor utsträckning
gått in för kakelbeklädnad av väggar och
tak Iför att möjliggöra en effektiv ren
hållning. Marmor anser man för porös
och mjuk.
I London utför en entreprenör en
gång per år storrengöring av stations
anläggningarna. Härvid tvättas alla ytor
med kraftiga rengöringsmedel. Dessutom

utförs grundlig rengöring av biljetthallar
var tredje månad, rulltrappor och hissar
varje månad.
Personalutrymmen intill en höjd av
2A m rengöras varje vecka av trafikper
sonal, som är stationerad på stationen.
Dessutom utför' denna dagligen en kon
tinuerlig renhållning jämväl under trafik
tid. Denna personal består aven förman
och s. k. porters, som variera i antal efter
stationens storlek, 3-18 man.
Av sanitära skäl utförs desinfektion
på stationer, i nedgångar och biljetthal
lar och även i tunneln. Så t. ex. utförs i
Paris daglig tvättning med klorkalcium
Iösning på stationer och i nedgångar. En
gång i månaden besprutas spåren med
en hypokloritlösning genom ett speciellt
tvättningståg. Detta utför även kalkbe-.
sprutning av väggarna två gånger om
året. I London framhöll man, att luften i
tunneln är mycket torr och ogynnsam för
bakterier. Härtill bidrar även att det bil
das en mindre mängd ozon genom den
elektriska apparaturen. Hälsotillståndet
hos personal, som har sitt arbete förlagt
till tunnelbanesystemet, är också ovan
ligt gott.

Ventilation
I de äldre tunnelanläggningarna förbi
,åg man i allmänhet betydelsen av ett or
jentligt ordnat ventilationssystem. Med
den allt mer ökade trafiken har emeller
tid ·denna fråga blivit ett verkligt pro
blem, då värmen och lukten i tunneln
kan bli mycket oangenäm för trafikan
terna. Under vår studieresa kunde vi
konstatera, att luften i Londons särskilt
dj upt belägna tunnlar var varm och kval
mig, och man hade en känsla av alt den
även var mycket dammbemängd. I Par,is
däremot var luften betydligt angenä
mare, vilket kanske delvis berodde på yt
läget och -clen kalla årstiden. I båda stä
derna installeras emellertid numera ett
effektivt ventilationssystem vid alla ny
5*

byggnader, och man söker även avhj{j.lpa
bristfälligheterna i, detta avseende hos <le
äldre anläggningarna.
Hela den stora elektriska energ.ikon
sumtionen för tåg, rulltrappor, belysning
osv. omvandlas' i tunnlarna till värme,
som måste bortföras på något sätt för att
ej en kontinuerlig ökning av tunnlarnas
temperatur skall äga rum. En ringa del
passerar genom tunnelväggarna, men hu
vuddelen måste utluftas.
Även trafikanterna bidra med ansen
liga värmekvantiteter, som man i Paris
beräknar till 1/3 av tågvärmen.
Vid förlängning av Central Line i
London från Liverpool Street Station
till nära N ewbury Park räknar man för
en sektion av linjen (6 km) med en
energikonsumtion av 41000 kWh per
dygn och för en annan del (6A km) av
28000 eller omräknat 6 M kcaljkm dub
belspår resp. 3,8 M. För att hålla en me
deltemperatur i tunneln av 18° C (på
sommaren 21° och på vintern 15,5°) er
fordras pr km en mekan,isk ventilation
av I 900 m 3 per 'nlinuteller II3000 m 3 /h
resp. 1200 m 3 per minut eller 72 000 m 3 /h.
Fläktarna dimensioneras för !O % mindre
normal kapacitet, då en viss självcirku
lation beräknas uppstå i de arbetssohakt,
som från lbyggnadstiden kvarlämnats för
detta ändamål. Tågens kolvrörelse bi
drar även till denna luftväxling.
Fläktarna ha inplacerats ungefär mitt
emellan stationerna i ett lämpligt arbets
schakt. Vid ett stationsavstånd av ca
1,5 km ha de givits en kapacitet av
170000 m 3 /h. Schaktens diameter är i
allmänhet 4,6 m. Fläktarna äro antingen
av propellertyp eller vanliga centrifugal
fläktar. j\1an synes i London föredra
propellerfläktarna, varigenom man spa
rat utrymme och kunnat öka verknings
graden från 75 till 86 0/0. Stora krav ha
ställts på fläktarnas tystgående, och man
har därför begränsat hastigheten till 480
varv per minut. Motorstyrkan varierar
beroende på tunneldjup 111. 111. och torde
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hålla sig omkring "40 hkr. Samtliga fläk
tar köras för utsugning. Friskluften kom
mer härvid att sugas ned genom statio
nernas tillfartsvägar, vilket för trafikan
terna är en stor fördel, då den friska
luften så att säga följer med dem ned i
tunneln. Vi kunde emellertid konstatera,
att detta drag ibland var besvärande
kraftigt, särskilt i gångtunnlarna. Av
denna orsak förser man stationerna med
särskilda ventilationsschakt, genom vilka
ca hälften av den insugna luftmassan får
passera.
På stationerna söker man ytterligare
förbättra ventilationen genom att frisk
luft inblåses på plattformarna genom en
särskild ventilationsanläggning ,på ca
34000 mS/h. Dessa anläggningar leve
rera därjämte fr.i~kluft till personalut
rymmen och toaletter. Från dessa senare
samt från ev. maskinrum för rulltrappor
finns en särskild evakueringsanläggning
på omkring 25000 mS/h.
På Paris Metronät var,ierar den genom
elektriska energikonsumtionen tillförda
värmemängden mellan 70000 och 270000
kcal/h och km tunnel. På den starkast
trafikerade 'banan (linje 4) uppgår den
på detta sätt under trafikdygnet alstrade
värmemängden till 6,5 M kcal/km med
ett timmax. av 650000 kcalfkm mellan
kl. 18 och 19.
På de 156 kilometerna tunnel i Paris
Metrosystem finnas för närvarande sam~
manlagt 377 ventilationsöppningar, där
av 271 för naturlig ventilation och 106
försedda med fläktar. Medelavståndet är
således cirka 415 m och understiger nå
got medelstationsavståndet. Även Sceaux
linjen (ren förortsbana med maximal
tågtäthet 2 min. med 4-vagnståg) har på
sin cirka 2 km långa tunnelsträcka i in
nerstaden
fem
ventilationsöppningar.
Vissa av de med fläktar försedda öpp
ningarna äro utrustade med filter.
Den principiella utformningen av ven
tilationssystemet i Paris är densamma
som i London. Man eftersträvar en om
134

sättning av luften med 1,5-3 ggr/h.
Fläktarna ges i allmänhet en kapacitet av
36000 mS/h och äro utrustade med 12
hkr likströmsmotorer med en spänning
av 550--625 volt. Man har stora kniv på
tyst gång, varför varvtalet har begränsats
till normalt 300 varv/min., dock med möj
lighet att öka till 500 varv/min. Endast
centriJfugalfläktar förekomma. I vissa fall
fjärrmanövreras fläktarna från stations
befälhavarens expedition vid närmaste
station.
Både i London och Paris ul1blåses tun
nelluften i regel i gatuplanet, ofta under
protest, speciellt från affärsinnehavares
sida. Även för gångtrafikanter, som pas
sera över dessa ventilationsgaller är luft
strömmen obehaglig och det torde där
för vara ett allmänt önskemål att släppa
ut den dåliga tunnelluften på en större
höjd, men det stöter ofta på stora svårig
heter.

Strömförsörjning
StrömtillförseJn sker i Londons 0011
Paris tunnlar över en tredje skena vid
en spänning av ca 600 volt (likström)
utom för Sceaux-linjen. Aterledningen
utgörs i Paris av de båda farskenorna
och i London aven fjärde isolerad skena
mellan dessa. Med sistnämnda system
undviker man ,praktiskt taget vagabonde
rande strömmar och får enklare kon
struktion av signalanläggningen utan im
pedansspolar mellan spårledningarna. Sy
stemet är normalt ej jordat varför spän
ningen på de båda strömskenorna blir
ca
400, resp. - 200 volt vid torr vä
derlek. Den positiva skenan ligger på en
höjd av 76 mm över rök, den negativa
återledningen mellan farskenorna 38 mm.
I Paris ligger den positiva skenan något
högre, 120 mm över rök med en tolerans
av ± 10 mm. Toleransen i sidled är den
samma i förhållande till farskenan. I
kurvor med radie under 50 meter ökas
avståndet med IS mm i Paris Metro.

+

Bild 31 *. London. Isbildning på. ström..
skenan vållar stort besvär. För att för- ,
hindra så.dan bestryks skenan med anti ..
isolja. Här ses ett magasin för sådan
olja. Strömavtagaren släpas över fyra
rullar, som badas i olja.

Avståildet mellan upphängningspun<kterna
är i Paris fyra syllavstånd, normalt
4 X 930 111m, i kurvor 4 X 730 mn1 och
i lutningar 20 till 40 0;00 4 X 790 m111.
110tståndsvärdet är 0,I3---{),I5 ohm per
meter och mm 2 . I London anges motstån
det till 6,5 X specifika moståndet för
koppar.
I båda systemen används strömskena
med uppåtvänd kontaktyta utan berö
ringsskydd, varvid vagnarnas strömavta
gare endast Jigga an med sin egen tyngd.
För att hindra isbildning används i Paris
fotogenbesprutning ooh i London spe
ciella borstar, som doppas i en isskydds
vätska (bild 3 I). Man Jlar även s. k.
»sleet locomotive», som kör omkring med
skrapor och isskyddsvätska vid särskilt
besvärlig isbildning.
Skenornas vikt i Paris Metro är nor
malt 52 kg per m och på vissa sträckor
75 kg per m, varvid skenlängden är resp.
18 och 12 meter. Skenorna svetsas till
längder a 400 m, och på mitten av dessa
är strömskenan fast inspänd. Dillatations
fogarna äro utformade så att en konti
nuerlig bana bildas för strömavtagaren,
medan man i London tillåter ett gap i
fogarna. I London är skenvikten 65-73

kg/m samt den hopsvetsade längden ca
180 m.
Den låga spänningen, 600 volt, ger vid
de förekommande avstånden mellan ma
tarstationerna anledning till vissa svårig
heter att få selektiv' utlösning vic! kort
slutningar. Bl. a. av detta skäl används
i London två blankledningar genom
tunnlarna. Genom att sammanföra dessa
kan tågpersonalen koppla ur strömmat
ningen. Samma ledning användes för tåg
telefonen. I Paris finnas i stället nöd
strömbrytare, seriekopplade i en manö
verkrets utmed banorna.
Sceaux-linjen matas i likhet med flera
elektrifierade huvudbanor i Frankrike
med I 500 volt likström över luftledning.
Denna utgörs av dubbel kontakttråd, en
hjälpbärJina, en huvudbärlina och en ma·
tarledning med sammanlagt icke mindrt
än 696 mm 2 :s koppararea. Avståndet
mellan upphängningspunkterna är 12 a
14 m i tunnelsträckorna och 27 a 63 m
på yttersträckorna (bild 32). Kontakt
tråden hängs i klämmor på 4 meters av
stånd. SpannIängden är ca 3 km.
Avståndet mellan understationerna på
Sceaux-l,in jen är normalt I I km. Sektions
isolatorer förekomma icke i huvudspår
utan endast frånskiljare vid spannmötena,
varvid, ett 200 m spann ·insätts mellan
huvudspannen.

Bild 32. Parti av Paris-Sceaux-linjen med
spannmöte på luftledningen.
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Bild 33 a. Tunnel för
matarledningar till Paris
Metro. Kopparbanden
äro ,)blanka,) och vila i
isolatorhållare. Vid den
låga spänningen 600 V
bli strömstyrkorna. sto
ra, inemot 10000 amp.

jVlatningen av de tln{lerjordiska ba
norna &ker över jordkablar, förlagda i
gångtunnlar eller vertikala schakt (bild
33 a). Arean är normalt ca 840 mm 2 i
London och 2 X 275 el. 4 X 275 l11m~ i
Paris, där även blanka skenor användas.
Avstånclet mellan understationcrna i de
båda städerna varierar men anses nor
malt böra ligga mellan 2 och 3 km. Varje
sektion matas från två understationer, och
de båda körriktningarnas matning ~ir
skild. Ur kraftförsörjningssynpunkt an
ses detta senare icke som någon fördel.
och det är tvivelaktigt, huruvida på de
starkt trafikerade tunnclsträckorna ny t

:;:3 6

tan av att kun'na köra på enkelspår mo
tiverar cletta system.
I Paris ämnar man försöka med direkt
matning utan snabbrytare eller Jinjebry
tare mellan likriktare och strömskena
men med automatiska strömbrytare mel
lan linjesektionerna. Mellan matarpunk
terna kan strömskenan delas upp med
frånskiljare, upp till sju sådana <före
komma i Paris vid ett maximalt avstånd
mellan matarptlnkterna av 4 km. Härvid
användes telefonförbindelse från nar
maste station till understationen. Var
annan unclerstation i Paris utföres med
enankaromformare i stället för likriktare,

detta för att i framtiden möjliggöra
strömåtervinning även vid låg trafik på
matningsområdet. Sceaux-linjen matas
från seriekopplade enankaromformare,
vardera för 750 volt. Kraften inköps i
Paris från privata bolag, vid la 000 vojt
50 pis.
I London genereras strömmen i egna
ångkraftverk, .för,bundna med »Gricl»
systemet. Primärspänningen år i London
22000 eller 1 I 000 volt och understatio
nernas effekt varierar mellan ro 000 och
3000 kilo\-vatt, det senare normalt på nya
förortslinjer med 2,8 km avstånd mellan
understationerna.
I Paris ,finns luftledning i tunnlarna,
som vid behov levererar ström till verk
tåg och arbetsmaskiner och som även kan
användas i reserv för tågbelysningen.

Signaler, belysning och telefoner
Signaler

Bild 33 b. Parisisk likriktarestation för 15000
kl\\' byggd i sexvåningshöjd. Denna station ma
tar fyra Metro-linjer.

All järnvägstrafik inom London Trans
3000 sig
naler för trafiktåg och lika många auto
matiska tågstopp, 4500 spårledningar och
I 500 elektriskt eller elektra-pneumatiskt
manövrerade växlar äro i bruk. Trots att
helautomatiska signaler användas på alla
de ställen, där detta är möjligt, finnas
för närvarande ca 120 ställverk, och yt
terligare ett antal är under byggnad. De
flesta 'tunnelsträckor äro ur signalsyn
punkt dimensionerade för en tågtäthet av
42 tåg per timme med 30 sele stations
uppehåll. Man lägger särskilt märke till
att signalerna äro anordnade ,för denna
tågtäthet, även om tidsintervallen mellan
tågen enligt tidtabellen aldrig är mindre
än 2,5 eller 3 minuter. Denna överdimen
sionering möjliggör, att trafiken lättare
kan komma i fas efter trafikrubbningar.
För att kunna hålla den erforderliga
täta trafiken har det visat sig, att antalet
sigl1albilder måste reduceras till minsta
möjliga, nämligen två, rött för stopp och
grönt för klart. Någon signalbild för

varsamhet användes sålunda icke. Om
varsamhetssignal skulle användas före
varje stoppsignal i ett fullt utnyttjat sig
nalsystem, skulle förarna alltid möta var
samhetssignaler, vilket oundvikJ igen skulle
medföra en försiktigare och dänned även
långsammare körning. En annan fördel
med enclast två signal bilder är, att fö
raren kan erhålla en mycket enkel in
struktion. När han-observerar en grön
signal, skall han fortsätta så snabbt som
möjligt naturligtvis med hänsyn till
eventuel1a hastighetsbegrän sn inga r, som
erfordras på grund av banans natur 
och när han observerar en röd signal,
skall han stan na så snabbt som mö j ligt.
För att denna instruktion skall kunna gälla
i alla fall, har man uncler senaste tid vid
tagit speciella anordningar med de tun
nelsignaler, som förarna kunna se på myc
ket långt avstånd. 0111 en såclan signal
stå r i stoppläge, är det rÖc!a skenet släckt,
tills föraren kommer på en bromssträc
kas avstånd från signalen. Detta an·ange

port är signalreglerad. Mer än
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Bild 34 *. Likriktarestation vid l\otting- Hill Gate, London. Fyra transformatorer, vardera för fyra
500 kvV likriktare. Spänning: primär II 000 volt, sekundär 630 V.

mang ,hindrar .föraren från att slösa tid,
ty i de obelysta tunnlarna är det omöj
ligt att avgöra, hur stort avståndet är till
nästa signal. Utan ovan nämnda anord
ningar skulle därför föraren i regel
bromsa för tidigt. Gtsläckandet av det
röda skenet utgör icke någon risk för sä
kerheten, enär det vid varje signal be
fintliga automatiska tågstoppet vid så
dana tillfällen står i stoppläge.
Bild 3S visar signalplaceringen mellan
två stationer och huru de automatiska
signalerna fungera. Signal A övergår till
grönt sken, när tåg I passerat signal B
och ytterligare sträckan 3-4, <len s. k.
överlappningssträckan, vars längd är lika
med tågets ·bl'Omsväg. Det stora antalet
signaler vid infarten till stationerna är
nödvändigt på grund a\' de långa sta
tionsuppehållen. Dessa signaler övergå
successivt till grönt sken, när föregående
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tåg lämnar stationen, vilket också fram
går av bilden. Bromsvägen och därmed
även överlappningssträckans längd be
stämmes ju av hastigheten. Vid sådana
stationer, där alla tåg stanna, kan därför
över1appningssträckan efter utfartssigna
len göras mycket kort, varigenom statio
nens kapacitet ökas. Vid sådana stationer.
där en del tåg passera, är emellerti<l detta
icke möjligt. Således blir stationens kapa
citet för sådana tåg, som stanna, mindre
vid partiell non-stoptrafik
Blocksignalerna i tunnlar och på ytter
sträckor skilja sig icke mycket ·från de
vid Stockholms Spårvägar använda. Vid
förgreningsväxlar äro emellertid färgljus
signalerna kompletterade med en form
Ij ussignal (bild 36). En sådan signal vi
sar klart för rakspår med enbart ett grönt
sken och klart för kurvspår med ett grönt
sken plus tre vita sken snett upp åt höger
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Bild 35. Principiell signalplacering mellan två stationer i Londons Underground. Bilden visar, huru
signalbi1derna ändras allteftersom ett tåg går fram. Den stora anhopningen av signaler (c/c ca 100 m)
vid infarten till stationerna erfordras, för att den täta trafiken (go sek) skall kunna genomföras
trots de långa stationsuppehållen (30 sck). Varje signal är försedd med automatiskt tågstopp av
mekanisk typ.

eller vänster eller horisontellt, beroende
på växelläget.
Liksom vanligen i Sverige användas
växelströmsspårledningar. Enär på grund
av ,förekomsten av såväl tredje S0111
fjärde strömskena de båda farskenorna
helt kunna disponeras för signalerna, be
höva impedansförbindningar icke an
vändas.
De allra flesta vä;rlarna manövreras
elektro-pneumatiskt, och växeldriven äro
av mycket enkel konstruktion. Längst ut
i trafiksystemets periferi användes emel
lertid helelektriska växeldriv, och dessas
konstruktion är väsentligt mera kompli
cerad.

Varje signal för. trafiktåg är försedd
med auto1llatis/?t tågstopp. Detta är av
mekanisk typ med en arm, S0111 lyftes upp
samtidigt med att signalen ställes till
stopp, och som ,fälles ned, när signalen
ställes på klart. Även de flesta tågstop
pen äro manövrerade elektro-pneumatiskt
(bild 37). Stopparmen ställes i stopp
läge medelst en fjäder Qoh i klarläge
medelst kolven i tryckluftscylindern. Sär
skild kontrollann indikerar, 0111 tåg
stoppsarmen brytes av. De längst ut på
vissa yttersträckor använda helelektriska
tågstoppen äro mycket mera kompli
cerade.
På tågen sitter längst fram till höger
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Bild 37*. Elektropneumatiskt tågstopp i Lon
dons Underground. Stopparmen sitter vid högra
änden av lådan och påverkas aven trycklufts
cylinder och en återföringsfjäder.

Bild 36*. Signal vid förgreningsväxel på ytter
sträcka hos London Transport. De två större
linserna utgöra en normal färgljussignal (rött
och grönt). De övre fem linserna utgöra en form
ljussignal och kunna ange två olika sidotägvä
gar å t hÖger.

och längst bak till vänster en tågstoppS
arm, kallad trip-coclc Dessa trip-cocks
kontrolleras med avseende på sitt bge
vid ett stort antal stationer. Vid sådana
stationer finns en tågstoppsliknande an
ordning, som består aven lättrörlig fjä
der. Denna anordning är placerad unge
fär vid mitten av plattformen. När ett
tåg kommer in på spårledningen vid sta
tionen, tänds en violett lampa i slutet av
plattformen. När fjädern sedan trycks
ned av trip-cocken, bryts åter strömkret
sen genom lampan, S0111 därigenom
släcks. Om trip-cocken skulle vara av
bruten eller förskjuten på något sätt, fort
far den violetta lampan att lysa.
Endast tvåledare!wblar användas. Man
vill icke taga risken att använda fler
ledarkablar, i vilka ett eventuellt fel lätt
kan sprida sig till flera strömkretsar. Så
väl i tunnlar som på yttersträckor hängas
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kablarna i krokar, som i tunnlarna äro
fästade på väggarna och på yttersträc
korna på gjutna pelare. Man gräver så
lunda aldrig ned kablarna i jorden. De
skola överallt vara lätt tillgängiiga. Att
inga kostnader därvid äro för stora Jfram
går av att man vid öve;-gång med kablar
från ena sidan av ett spår till den andra

Bild 38". Kabelportal hos London Transport.
Kablarna nedgrävas ej utan uppsättas på sta
ket. På sådana platser, där gångväg finns över
spåren, måste därför särskilda portaler byggas.
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Bild 39. Principiell signalplacering mE'llan två stationer hos Paris Metro. Bilden visar, huru signal
bilderna ändras allteftersom ett tåg går fram. Inga automatiska tågstopp. Normalt skyddas varje
tåg av två stoppsignaler. För genomförande av erforderlig tågtäthet frångås emellertid detta vid
stationerna. där utgående tåg skyddas av röd signal plus varsamhetssignal. Passerande av stopp
signal ger alarm vid efterföljande station.
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bygger stora och d)'l'bara kabelviadukter
och över gångvägar portaler (bild 38).
Ställverlwl1S storlek är synnerligen va
rierande. Det finns ställverk, som manöv
rera en enda övcrgångsväxc1 och som
normalt äro obemannade. De största ställ
verken omfatta sex il sju stationer med
ett mycket stort antal signaler och väx
lar. På samma sätt S0111 i Sverige äro i
manöverrum
anordnade
ställverkens
manöverapparat och spårplan. På den se
nare, som i sin helhet tillverkas i Lon
don Transports egen verkstad, lysa spår
ledningarna såsom kontinuerliga band.
Dessa äro tända, när spårledningarna äro

fria från tåg, och sJackta, när spårled
ningarna äro upptagna av tåg. ~vlanöver
apparaterna äro gjorda av VVesting
house och äro av liknande typ, som de
som användas vid SJ. De äro försedda
med elektrisk och mekanisk låsning. I
ställverkens rymliga relärum lägger man
märke till relähyllorna, som äro gjorda
av stålramverk. Hyllorna stå fritt på gol
vet, så att reläerna äro åtkomliga från
båda sidor. De äro aldrig högre än ca
130 cm, varigenom översyn och utbyte
även av de översta reläerna är synnerligen
enkelt. Samtliga reläer, som alla äro
gjorda av \Vestinghouse, äro försedda
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Bild 40. Principiell signalplacering mellan två stationer på Sceaux-linjen. Bilden visar, huru signal
bilderna ändras allteftersom ett tåg går fram. Inga automatiska tågstopp. I stället finnas vid
varje signal fyra induktionsspolar, med vilka signalbilderna repeteras i tågbefälhavarens hytt i
första vagnen.

med lätt löstagbart lock, i vilket samtliga
elektriska förbindningar äro fastsatta.
Härigenom kunna reläer utbytas på ett
fåtal sekunder, sålunda även under trafik.
I tunnlarna finnas utefter ena väggen
två - förut nämnda - oisolemde kop
partrådar. De äro placerade i sådan höjd,
att de äro lätt åtkomliga från förarhyt
terna i tågen. Genom att kortsluta dessa
trådar kan föraren vid behov (olyckshän
delse) ibryta matningen till strömskenail.
Därvid tändes automatiskt 'belysningen i
tunneln. Han kan också inkoppla en med
havd telefonapparat till dessa trådar, var
igenom han kommer i förbindelse med
närmaste matarstation. Ä ven vid inkopp
ling av telefonapparaten brytes matnin
gen till strömskenan och tändes ;belys
ningen.
Vid stationen Vvestminster finns en
automatisk tåganmälare, vars konstruk
tion grundar sig på ljudfilmsprincipen.
En filmremsa igångsättes, när ett tåg
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kommer in på spårledningen vid statio
nen. Genom förstärkare och högtalare ut
ropas automatiskt stationens namn. In
ställd tidsfördröjning gör, att utropnin
gen inträffar just efter det att dörrarna
i tågen öppnats. Stationsnamnet utropas
två gånger. På samma filmremsa finns
också inspelat meddelanden angående
non-stopstationer och byteståg på linjen.
Dessa meddelanden utropas dock icke nu,
men avsikten är, att de i framtiden skola
användas. Anläggningen ,befinner sig på
experimentstadiet, men man anser, att
experimenten fallit så väl ut, att man har
för avsikt att installera automatiska tåg
anmälare på ett flertal andra stationer.
Underhållsarbetet på signalerna är im
ponerande. Varje vecka göres en sum
marisk översyn och var tredje vecka en
mycket noggrann översyn. av signaler,
växlar, tågstopp m. m. Vart femte år ut
bytas alla element såsom reläer, signaler,
växlar osv., vilket bland annat betyder,

Bild 41. Blocksignal på Sceaux-linjen. Linsernas
färger äro uppifrån: gul, grön, röd, gul, röd, röd
och gul. De olika signalbilder, som kunna visas
äro: I rött sken = absolut stopp, 2 röda sken =
stopp under 30 sek, I gult sken = varsamhet
med hastighetsbegränsning, 2 gula sken = var
samhet. 3 gula sken = förvarning till varsamhet
(annonceJ, I grönt sken = klart. Siffran 520 är
signalens nummer och anger samtidigt signalens
avstånd till linjens ändstation uttryckt i deka
meter. Bokstaven M anger, att signalen även
kan manövreras från ställverk och ange klart
för såväl huvud- som sidotågväg. Nedersta lamp
fältet, som på bilden visar siffran 4, anger tåg
väg och förändras automatiskt vid växelom
läggning.

att varje år cirka 4000 reläer måste ut
bytas.
Paris M hro erbjuder två principiellt
olika signalsystem. Det ena används i
hela tunnelbanesystemet ooh det andra
på en förortsbana, Ligne de Sceaux. Båda
systemen ha dock många saker likartat
utförda.
Tågtätheten är på tunnelbanesystemet
mindre än i London. :Minsta tidsinter
vallet mellan två tåg är 100 sek. med sta
tionsuppehåll på 25 sek.
Signalbilderna äro rött för stopp och
vitt för klart samt vid infart till stationer
även grönt ·för varsamhet. Bild 39 visar
signal placeringen mellan två stationer och
huru de automatiska signalerna fungera.

Huvudprincipen är den, att mellan två
tåg alltid skall finnas två signaler, som
visa stopp. Särskilda anordningar måste
emellertid vidtagas vid infarten till statio
nerna. Man har sålunda infört de extra
isolerskarvarna 6 och 8, varigenom sig
nal C kan övergå till klart redan när tå
get passerat isolerskarven 6. För att det
därvid likväl skall finnas två stoppsigna
ler efter tåget I, har man insatt signalen
D', som ioke är förenad med någon spår
ledning utan endast repeterar signal D,
som är en trefärgssignal. Signal D' visar
klart, när D visar klart eller varsamhet,
och signal D' visar stopp, när D visar
stopp. När tåg I passerat isolerskarven
8, övergår signal D till grönt sken och
D' till vitt sken. Genom dessa extra an
ordningar ökas kapaciteten vid statio
nerna.
Några automatiska tågstopp finnas icke.
I stället registreras på efterföljande sta
tion, om en förare passerar en signal på
stopp. När föraren alltså vid ett sådant
tillfälle kommer till nästa station, står
stationsföreståndaren och väntar på ho
nom där.
På Sceaux-lin jen är tidsintervallet mel
lan två tåg aldrig mindre än 4 minuter.
Signalerna visa efter ett tåg stopp med
rött sken, varsamhet med två gula sken
och »annonce» med tre gula sken (bild
40)' Den senare signalen »annonserar»,
att efterföljande signal visar varsamhet.
Dessutom finnes en signalbild med ett
gult sken, som anger varsamhet med has
tighetsbegränsning, 15 km/tim. Denna
signal bild användes omedelbart före en
växel, som ligger för kurvspår. Stopp
signal ges med ett eller två röda sken.
Det förra anger a·bsolut stopp, det senare
stopp under 30 sek.
På grund av det stora antalet använ
da signal bilder, :bli signalerna mycket
stora och försedda med 7 linser, I grön,
3 gula och 3 röda (bild 41). Även på
Sceaux-linjen kontrolleras förarna, och
vid varje signal finnas därför fyra in
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Bild 42. Signalrepetering i tåg på Sceaux-linjen. Till höger syns hastighetsmätaren, som även utgör
registreringsapparat. Induktionsspolarnas placering i spåret och på tåget framgår schematiskt av
nedre högra delen av bilden. Slutligen visas till vänster det diagram, som löper i registrerings
apparaten. Överst på diagrammet (Vigilance) registreras förarens vaksamhet. De tre vid varje sig
nal återkommande cirklarna stansas på felaktigt sätt, om föraren icke trycker på en vaksamhets
knapp i enlighet med instruktion. På andra delen av diagrammet (Signaux) registreras signalbil
derna. Tredje delen (Diagramme des minutes) upptar tiden och fjärde delen (Diagramme des
vitesses) hastigheten som funktion av tillryggalagd väg.

duktionsspolar, s. k. krokodiler. Någon
av dessa spolar är alltid försatt under
spänning, en för varje signalbild. Den
spole, som är försatt under spänning,
verkar inducerande på en mottagare i
motorvagnen. Denna mottagare regist
rerar signalen på ett diagram och repe
terar den i tågbefälhavarens hytt. På dia
grammet registreras även hastighet och
tid som funktion av vägen. Förarens upp
märksamhet kontrolleras på så sätt, att
han, varje gång han möter en signalbild
med gula sken, skall trycka på en knapp,
vilket registreras på diagrammet. Enär
signalbilderna repeteras i tågbefälhava
rens hytt, kan denne vid -behov ingripa i
förarens arbete (-bild 42).
Övriga anordningar äro likartade för
de båda signalsystemen. Växelströms
spårlrdningar med il11pedansförbindningar
144

användas på samma sätt som i Sverige.
Växlarna manövreras hele!ektriskt, och
några anordningar för tryckluft finnas
icke.
Automatiska' tågstopp användas såsom
tidigare nämnts icke. Följande synpunk
ter på tågstopp anfördes:
r. Föraren litar för mycket på det
automatiska tågstoppet, om sådant finns.
Det är bättre att lära förarna att se upp
på signalerna och att kontrollera dem i
detta avseende.
2. 0111 fel uppstår på signalsystemet,
blir det onödigt långa förseningar i tra
fiken, om tågstopp finns.
3. Tågstopp äro komplicerade. Enklast
möjliga system eftersträvas.
Flertråc1iga kablar användas. De ned
grävas på yttersträckor på samma sätt

I'

Bild 43*. Exempel på belysningen i Londons Underground. Biljetthall Hyde Park Corner.
SOI11 i Sverige. I tunnlarna äro de upp
satta på likartat sätt som i London.
Ställverken reglera små områden och
äro relativt trånga. På spårplanerna lysa
liksom i London spårledningarna S0111
kontinuerliga band. Dock lysa dessa vitt,
när spårledningarna äro fria från tåg,
och rött, när de äro upptagna av tåg.
Liksom i London äro manöverappara
raterna försedda med elektrisk och me
kanisk låsning.
Även ställverkens relärUl11 äro små,
och reläerna äro noggrant fastskruvade
i järnstativ. De elektriska förbindningar
na äro fastsatta på ett komplicerat sätt.
Det tar därför kanske en halv timme att
byta ett relä. Man förklarade dock, att
byten förekomma så sällan att detta ej
är av någon större betydelse.
Vid varje ändstation finns en Noclw,
som automatiskt registrerar tiden, när
ett t~lg kommer in till plattformen, var

efter föraren stämplar tågnumret. Tågens
ankomsttid kan därigenom noggrant
kontrolleras.
Allt underhållsarbete utföres aven sig
nalfirma, Compagnie de Signaux, som
enligt ,kontrakt måste \:löta till Metron
för varje minuts försening i trafiken, som
inträffar på grund av signal fe!.
Belysning

I Londons tunnlar, som normalt äro
obelysta, sitta på ena väggen i fjäderupp
hängning 40 watts lampor på Ism av·
stånd från varandra. Man har dock för
avsikt att snarast öka antalet lampor till
det dubbla. Några armaturer använda::
icke. Belysningen är ej tillfredsställande
som arbetsbelysning, och några uttag för
tillsal,;beJysning vid sådana fall finnas
icke. I stället användas kanbidlampor.
Belysningen på stationerna var ej väl
ordnad på plattformar och i gångar, där

lamporna ofta hängde utan armaturer.
Belysningsstyrkan var maximalt cirka 30
lux. l entn~erna till stationerna och i
biljetthallar och dylika utrymmen var be
lysningen däremot elegant (!bild 43). Vid
en plattform på Piccadilly Circus station
göras f. n. prov med lysämnesrör. Belys
ningsstyrkan har därvid ökats till 70
roo lux. Proven ha utfallit till belåtenhet,
och man har för avsikt att installera Iys
ämnesrör även på andra stationer. På
alla stationer äro 25 % av lamporna
kopplade till stadens och återstoden till
trafikföretagets eget
distributionsnät.
Därigenom klaras belysningen även vid
strömavbrott på det ena eller andra nätet.
I Paris används för belysningen fort
farande samma strömart och spänning
som till strömskenan, dvs. 600 volt lik
spänning. Man måste därför använda
lampor kopplade i serier om fem, vilket
bland annat medför den nackdelen, att
om en lampa går sönder, även fyra andra
släckas.
I .tunnlarna sitta på 25 m avstånd vid
vardera sidan 2r watts lampor utan ar
maturer. De båda lampraderna matas från
olika stationer. Ej heller på stationerna
finnas några armaturer. Belysningsstyr
kan håller sig omkring ro lux. Detta se
nare beror på att bristen på elektrisk
energi är stor. Även vid stationerna er
hålla lamporna ström från två olika ma
tare.
Utställningsåret 1937 utfördes en del
växelströmsinstallationer vid vissa sta
tioner, där även armaturer uppsattes.
Man har för avsikt att övergå till växel
strömsinstallationer även på övriga sta
tioner och öka belysningsstyrkan, så
snart energitillgången det tillåter.
Telefon.
Såväl London Transport som Paris
.Metro ha egna telefonsystem med egna
växlar, kablar osv. Den stora fördelen
med detta är framförallt, att man kan få
fram sina samtal snabbare, än om man
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använder stadens telefonsystem. l båda
städerna finns förutom huvudtelefon
systemen även ett stort antal separata
system såsom inom vagndepåer, inom av
ställverk manövrerade signalområden,
mellan närliggande stationer, mellan änd
stationer osv.
I London finns dessutom, som förut
nämnts, ~tt teleprintel"'system. Enbart på
trafikkontrollkontoret i Leicester Square,
varifrån trafiken ledes, finnas två tele
printrar, av vilka den ena är reserv. På
teleprintern nedskrivas alla trafikhändel
ser, som förorsaka 2 minuters eller längre
trafikstopp. Mottagarapparater, som fin
nas till ett antal av ca So, äro placerade
på sådana ställen, där snabba underrättel
ser .erfordras, t. ex. hos signalingenjören,
hos baningenjören osv.
l Paris göras experiment med en radio
buss. På ett av kontoren finns en fast ra
diostation. Denna och radiobussen äro
försedda med amerikansk radioutrust
ning, sändare och mottagare. Sändarens
frekvensområde ligger mellan 28 och 32
Mhz, dvs. en våglängd på cirka 10 m.
Det går utmärkt att mellan bussen och
den fasta radiostationen ha radiotelefoni
förbindelse från vilken punkt av staden
bussen än befinner sig. Experimenten med
radiobussen ha utfallit så väl, att man
redan beställt sex nya bussar med utrust
ning. Radiobussarna skola användas vid
stora trafikhändelstr.
Personal
Inom London Transport är signaI
ingenjören chef för signaler, belysning,
strömskenor, telefoner, biljettmaskiner
och klockor. Till sitt förfogande har han
ett tiotal ingenjörer, ett ritkontor med 35
ritare och övrig kontorspersonal, 20 per
soner. LT konstruerar själv alla signaI
anläggningar m. m.
För signalunderhållet ,finnas tre drifts
ingenjörer (ohief inspector), sju mästare
(inspector) samt 400 montörer. Dess
utom arbeta i signal verkstaden 90 man.

'.

Bild 44*' Interiör av London District·vagn, Dörrarna kunna öppnas av trafikanterna med hjälp av
tryckknappar. I stället för stroppar finnas fjädrande handtag i taket. Sittplatserna ha namn om sig
att vara bekvämast i världen.

Underhåll av belysning ombesörjes av
tre mästare och 200 man, och ungefär
samma styrka sköter om strömskenorna.
För underhållet av telefoner, biljettma
skiner och klockor svara två mästare och
JOO man. Dessa personaluppgifter gälla
f. n. och äro reåucerade på grund av kri
get. De komma snarast att ökas med
cirka 50 %. Antalet anställda för ut
förande av nybyggnadsarbeten är varie
rande, ofta mellan 500 och J 000 man.
I Pan:s har Metron, som tidigaTe
nämnts, icke någon personal avdelad för
signalunderhållet, enär detta i sin helhet
skötes av Compagnie de Signaux.

Vagnar
Londons District-linjer ,ha utvecklats
från ångdrivna banor, och fortfarande

finnas på vissa yttersträckor vagnar av
den gamla engelska järnvägsmodellen
med små, helt avskilda kupeer, men d'rag
na av elektriska lok. -I de nyare tågen
utnyttjas allt utrymme '1.It0111 förarhyt
terna [ör passagerareplatser, och tenden
sen går mot ett större antal drivande ax
lar i tåget. Vagnarna ha en bredd av
3,0 m och en längd av J 5,6 m. Ett åtta
vagnståg av standardtyp har fyra motor
vagnar med vardera två motorer om 243
hk, sammanlagt J 950 bk (en timmes
effekt). Den nyare typen - med metadyn
- har sex tvåmotoriga motorvagnar och
två släpvagnar, varvid sammanlagda mo
toreffekten uppgår till J2 X J54 = J 850
hk. Denna siffra kan synas låg i betrak
tande av att tågen bromsas elektriskt
med strömåtervinning - men den kon

'Bild 45 ':'. London District-vagnarna äro i huvud
sak byggda med normal järn vägssektion. Form
signalen anger olika tågvägar till tjänst för
banpersonalen. Genom vagnarnas änddörrar
)<unna passagerarna vid trafikstopp passera
genom hela tåget.

tinuerliga belastningsförmågan ligger vid

82 70 av timeffekten, vilket är avsevärt
högre än motsvarande siffra 70 % för de
äldre standardmotorerna. Vagnarna äro
utrustade med 50 sittplatser med synner

ligen mjuka dynor och rätt höga rygg
stöd, varti11 kommer ett par fäll bara re
servsitsar och ett hundratal ståplatser.
Ett helt district-tåg rymmer ca I 200 re
sande, av vilka 35 % få sittplatser.
Tub-tågen ha genomgått en liknande
utveckling, ooh på grund av den trånga
sektionen har man först på den senaste
modellen fått plats med all apparatur un
der vagngolvet. Hjultrummor måste dock
anordnas under långbänkarna, varigenom
även dörrarnas läge blir praktiskt taget
fixerat. Dc nya vagnarna äro något sma
lare (2,7 m) men längre (16.0 m) än
district-vagnarna. TågJängden begränsas
av stationspJaUformarna till sju vagnar,
a v vilka fem äro motorvagnar med var
dera två motorer om 170 hk en timmes
effekt. Bromsningen sker med tryckluft
från ett genomgående system. Som ma
terial för bromsklotsar användes gjutjärn
och ett bakelitliknande ämne, det senare
för att undvika det både för folk och
elektriska anläggningar obehagliga järn
stoftet. Bakeliten har emellertid visat sig
mindre lämplig på öppen bana vid våt
väderlek. Ett önskemål är dock att så
vitt möjligt minska gjutjärnsklotsarnas
antal inom tågsättet för att därigenom
även spara hjul- och skenmaterialet.

Bild 46". Ett London-tubtfJg i sin ,'c1epot->. Bilc.Jen vis3r ä"en hur dc dubbla strömskenorna förgrenas
och stympas. Växlar omläggas med handspakar på uppställningsbJngårclarna.
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Bild 47. Interiör av mHrovagn. Dörrarna öppnas för hand, sedan spärrhaken vridits upp. I taket
finnas schematiska kartor över linjen. Ingen lyx - men i stället är metron nog billigast i världen
-- för 6 öre å.ker parisaren i medeltal 5 km.

För att trycket på de drivande axlarna
skall bli tillräckligt ligga dessa på london
vagnarna närmare boggiecentrum än vad
fallet är med löpaxlarna. Varje boggie
på en motorvagn har en motor. I Par'is
har man i stället en motorboggie och en
löpboggie på tvåmotoriga vagnar. Både
i London och Paris sker uppkopplingen
vid start automatiskt, men då de dri
vande axlarnas adhesionsvikt ej alltid är
tillräcklig, särskilt när spåret är slirigt,
måste ibland manuell pådragning an
vändas.
I detta sammanhang kan nämnas att
Stockholms tunnelbanetåg planeras med
samtliga axlar drivande, varigenom start
egenskaperna böra bli goda, samtidigt
som elektrisk bromsning möjliggöres i
största utsträckning, så att man slipper
bromsstoftet i tunneln. Vagnarna blir nå
got dyrare, men detta kan delvis komma
att kompenseras av att man uppnår större

medelhastighet och därigenom kanske kan
spara in ett eller annat tåg vid full ut
byggnad av bansystemet.
IvIetrobolaget använder liksom London
Transport vagnar med en större och en
mindre sektion. men skillnaden i bredd
är i Paris för stor för att gemensamma
stationsplattformar skola kunna använ
das. För metrolinjerna är vagnbredden
endast 2,4 m, medan linjen Sceaux
Luxembourg trafikeras av vagnar med
järnvägsbredd, 3,2 In (längd 20,7 m).
Dessa vagnar, som nu köras i två- och
fyravagnståg, äro avsedda att bilda åtta
vagnståg med en längd av 175 m. Alla
vagnar äro motorvagnar, var ooh en med
två motorer a 250 hk. Ett åttavagnståg
får alltså 4°00 hk, såvida icke lättare
vagnkonstruktioner med mindre erforder
lig motoreffekt komma fram. Varje vagn
rymmer 210 passagerare och ett åtta
vagnståg ca I 700, av vilka 700 få sitta.
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Bild 48. Jämförelse mellan vikter, motoreffekt och golvyta för ledade tågenheter. Nederst den
planerade metrotypen. Observera skillnaden i den amerikanska och den franska dispositionen
av golvutrymmet.

Härigenom skulle uppnås en kapacitet av
inemot 70 000 per tim.
På nH~trolinjerna användas f yra- eller
femvagnståg med två fyrmotoriga motor
vagnar. :Motoreffekten är normalt 8 X
175
I 400 hk i tåget och platsantalet
nominellt ca 120 per vagn. Vid <:len nu
rådande starka belastningen av metro
systemet tar man in nära 200 personer i
en vagn. Som framgår av bilderna är in
redningen enkel men praktisk ur ren håll-

=

ISO

ningssynpunkt. Första och andra klass
skilja sig från varandra endast genom den
något större sittplatsprocenten och de
stoppade bänkarna i första klass.
Utvecklingen av metrovagnarna har
gått mot ökad längd och större antal dör
rar. Då de snäva kurvorna icke tillåta
större korgiängd än 14,2 m, varvid man
får in fyra dubbeldörrar på var sida, blir
nästa steg införandet av IkortkoppJade, le
dade trevagnsel1lheter med fyra boggier

Bild 49*. Interiör av experimentvagn för London District and Metropolitan Lines.
Man har fått in flera dörrar genom att lägga gångpassagerna utmed båda sidor i
stället för i mitten. I denna vagn pågå just försök med lysämnesrör, vilka lämna
en mycket god belysning.

(bild 48). Tre sådana enheter medl en
sammanlagd längd av I0S m skola bilda
ett metrotåg med större kapacitet (800
platser) än de nuvarande 75 m femvagns
tågen (600 platser) och med en total mo
toreffekt av 2400 hk.
Medan man i London öppnar ooh stän
ger dörrarna med tryckluft, föredrar
metrobolaget att låta passagerarna själva
öppna dörrarna, enligt uppgift för att
undvika olyckshändelser vid tillfällen, då
folk pressas ut mot dörrarna samtidigt
som dessa Öppnas. Stängningen sker med
tryckluft, och när alla dörrar äro stäng
da, kommer avgångssignalen automatiskt.
Bemanningen av tågen är ordnad efter
olika principer i London och Paris. På
londontågen är föraren befälhavare, och
dörrarna manövreras aven s. k. »guard»,
som i regel åker i främre änden av sista
vagnen, varifrån han har god utsikt över
stationsplattformen medan tåget startar.
I Paris finns, som nämnts, en särskild
tågbefälhavare i en kupe ·bakom förar
hytten. Fördelen lned detta arrangemang
är att befälhavaren kan ingripa, om han

märker. att föraren kör fÖrbi en stopp
signal eller begår något annat fel. Metron
har därför ansett sig kunna avstå från
automatiskt tågstopp.

Vagnunclerhåll
I :båda städerna syns man eftersträva
att förlägga uppställningsplatser för vag
narna i närheten av linjernas ändpunkter.
Vid linjernas förläi1gning ha i London
uppstäJlningsspåren och skötsel hallarna
fått ligga kvar och behovet av ökat ut
rymme har tillgodosetts genom komplet
tering med nya anläggningar. Man önskar
icke gärna ha mera än 500 vagnar på
varje ställe, då tågen gå ut med ett tids
mellanrum av ned .till 1/ 2 minut. Trafik
komplikationerna vid utfarten anses an
nars bli för svåpbemästrade.
I London magasineras endast en del
av vagnarna i ballar och de flesta tågen
stå i fria luften på uppställningsspår un
der natten, varvid inre rengÖring utfö
res. På väg till uppställningsspåret pas
serar tåget ett tvätthus, varvid vagnskor
gen ren€,öres genom -kraftig spolning och
151
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Bild 50. Cockforters. LondOll. Vagnhall, där större delen av "agnarna uppställas i det fria. Upp
ställningshallar, skötselhallar och tvätthus äro skilda byggnader. Hallanläggningar av säck typ
söker man undvika. I stället konstrueras de med genomlöpande spår.

bearbetning med blöta dukar, fästade vid
vertikala, roterancle axlar. Översyn och
smörjning sker normalt två gånger i vec
kan i en särskild skötselhall, rymmande
ett eller två tåg på varje spår. Man över
väger att utföra clenna mindre revisioi1
endast en gång i veckan. Tågen sköt:ls
utan säl'koppling. Inom hallområdet ma
növreras växlarna för hand.
En större översyn företas efter 3 a 4
veckors körning och storrevision efter
90000 a. roo 000 miles, dvs. omkring
två år. Denna utföres i en stor centraI
verkstad ,i Acton, där även bussverksta
den är belägen. Skötselhallarna äro väl
utrustade för smärre reparationer.
Metron i Paris har konsekvent förlagt
sina uppställningsspår till ändstationerna,
där tunneln vidgas och tågen ställas upp
bortom stationsplattformen. j.\.ven trafik
spåren invid plattformen användas för
152

uppställning och äro då försedda !TIed re
visionsgropar utefter hela längden. Lik
som i London sker tillsynen utan att tå
gen särkoppIas.
Efter r 500 'km, dvs. ca en vecka, före
tas en mindre r.evision, för vilket ända
mål Metron har fem verkstäder och
Sceaux-linjen en. Storrevision företages
efter 40000
So 000 km för motorvag
narna och 90000 a roa 000 km för släp
vagnarna. NIetron har en speciell verk
stad för storrevision i Choisy.
Särski Ida bromsprov utföras varken i
London eller Paris, utan man anser
kontrollen vid vagnarnas uppställning
vara tillfyllest. Det var i stort sett på
fallande, hur lång tid man kunde lämna
vagnarna utan någon mera ingående till
syn av l11anöveranordningarna, broms
system, elektrisk utrustning osv., vilket i
stort seH endast utfördes r a 2 ggr per

a

Bild 51. Verkstad för metrovagnar i Fontenay-sous-Bois. Taket är utfört med konoldformade båg
skivor av betong. Spännvidd 17,5 m., generatrislängd 8 m. betongtjocklek 5 cm, förstyvningsbalkar
35 X 15 cm c/c 4 m.

vecka. I London är föraren, i Paris tåg
befälhavaren skyldig att skriva rapport
över iakttagna felaktigheter, vilka rap
porter dagligen genomgås, varefter even
tuella felaktigheter justeras.
Man ansåg ovannämnda underhållsåt
gärder väl tillfyllest, vilket också åter
speglade sig i felstatistiken. I London
är antalet vagnfel med tågförsening ca
r, r per r 00 000 vagnkilometer eller om
endast förseningar över 2 min. medräk
nas ca 0,7.
I Paris angav man förseningar på
grund av vagnfel till 3 min. per roo 000
vagnkm eller r min. per 20000 tågmin.
I hallar och på uppställningsspår ome
delbart utanför hallar används icke
strömskena utan strömmen erhålles från
en luftledning med en kontaktvagn. Inom
verkstaden hos Metron har man vagn
travers och på denna ett linspel för
manövrering av vagnarna. I London har
man i stället en ändlös kedja i golvet. På
denna monterades sedan en »hund», vil
ken skjuter vagnarna. I resp. städer var
man belåten med sina anordningar. Vid
den s. k. storrevisionen lyfts vagnskor
gen av boggi en och får sin speciella vård.
Boggien sönderplockas och samtliga
elektriska och mekaniska apparater isär
tas och genomgå en fullständig revision.
Hj.ulringar svarvas i erforderlig utsträck
ning. Axlar kontrolleras.

Byggnaderna äro i allmänhet uppförda
av mycket lätta stålkonstruktioner, i Pa
ris även betongkonstruktioner. I Pa
ris har man enkla uppvärmningsanord
ningar i form av kaminer. Ä ven i London
förekomma dylika, men man avser att på
nyare hallar vidtaga ordentliga åtgärder
för att få en god arbetstemperatur inom
de delar av verkstaden, där det egent
liga arbetet utförs. Dessa delar skoja
även ordentligt avskärmas från övriga
verkstadsutrymmen. I London fick per
sonalen hänga av sina ytterkläder o. dyl.
på en lång galge, som sedan hissades upp
ca 5 ffi över golvet. Vid arbetstidens slut
sänktes den åter ned. Några särskilda
omklädnadsrum syntes" icke förekomma,
vilket däremot i viss utsträckning var
fallet i Paris.

Pågående eller förestående arbeten
I London pågår för närvarande utfö
randet av arbetena för förlängning av
Central Line i västlig och nordöstlig
riktning. En del av dessa förlängningar
voro färdiga att tagas i bruk vid krigsut
brottet men inreddes då i stället för fa
briksdrift. Vidare pågår elektrifiering av
Main Lines och arbeten för hopknytning
av dessa meJ Underground så att sam
trafiken kan utvidgas. Aktuella äro också
två förlängningar av Northern Line i
nordlig riktning.

I Paris pågå arbeten med förlängning
av linje 13 A från Ptede St Ouen i nord
lig riktning cirka 3 km. Avsikten är, att
denna linje snarast skall utdragas till St
Denis (ytterligare 3 km). Aktuella ut
vidgningar äro linje 13 B:s utdragande
från pte de C1ichy till Pont de Clichy
samt en förbindelse (linje 5) från Place
d'Italie till Gentilly.
I båda städerna råder knapphet på ma
terial ooh arbetskraft, varför nybyggnads
arbetena ej kuna drivas i, önskad takt.
Båda trafikföretagen få i första hand kon
centrera sig på att söka komma ifatt med
det underhållsarbete, som med nödvän
dighet har måst åsidosättas under de sex
krigsåren.

Sammanfattning av reseintrycken
I. Tunndbanesystemen i London och
Paris ha tålt en oerhörd överbelastning
under sex krigsår med minimum av un
derhåll men med bibehållande av tillfreds
ställande drifts- och trafiksäkerhet.
2. Ett tunnelibanesystem måste planeras
med hög standard och med goda utveck
lingsmöjligheter.
3. Ifrågasätt djupare tunnelläge, om
därigenom bättre linjeföring erhålles.
4. Sök planera så, att stationer ligga
. på profilkrön, varigenom resehastigheten
och trafikkapaciteten ökas!
5. Undvik trånga kurvor. (En utred
ning i New York visar en kapitaliserad
skillnad i driftkostnad mellan en 90 m
och en 150 m kurva på bortåt 2 milj. dol
lars !)
6. Undvik korta stationsavstånd ! 600
800 meter i centrum och 1000-1 500
meter j förorterna synes i allmänhet
lämpligt.
7. Hårt belastade stationer kunna lämp
ligen utföras fyrspåriga på en: oj övrigt
tvåspårig bana.
8. Håll möjligheterna öppna att införa
expresståg på särskilda spår !
9. Undvik många grenlinjer på en två
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spang bana, då trafikeringen eljest" blir
otymplig och banans kapacitet ej" kan ut
nyttjas.
10. Dimensionera robust och bygg med
bästa material och utförande, så att det
irriterande och dYl1bara un{lerhållet blir
minimum!
I L Välj eJa'stisk spårkonstruktion med
mindre korrugering och buller!
12. Ordna en rymlig banbyggnads- och
underhållscentral med förråd och verk
stad samt med snabba förbindelser.
13. I Paris ansåg man, att det på
Sceaux-linjen använda systemet med
I 500 volts luftledning var att föredraga
framför strömskena med 600 V även i
tunnel.
14. Utvecklingen inom signaltekni,ken
syns gå mot amerikanska »cab-'5ignal
system», som gerkontinuerl-ig tågkontroll
och säkedlet jämväl i dimma.
IS. Planera signalsystemet för 90 sek.
trafik även om glesare förutses, detta för
att snabbare kunna avverka eventuella
förtätningar.
16. Planera ventilation vid längre tun
nelsträckor och håll möjligheterna öppna
för dennas utökning vid framtida inten
sivare trafik.
17. Det är vik,tigare, att tågenheten
har hög acceleration och retardation än
hög tOl/pfart för banans ändamålsenliga
funktion.
18. Vagnarna böra förses med ett stort
antal dörrar för att minska uppel~ålls
tiderna.
19. Stationer och nedgångar skola gö
ras attraktiva - utan lyx - med slit
stark inredning och så att renhållningen
underlättas.
20.
Undvik användning av broms
klotsar i tunneldrift, bromsa i stället var
je axel med sin drivmotor. Bromssand
bör ej få förekomma. Bromsstoftet trän
ger in och förorenar överallt och är ett
allvarligt hot mot signalsystemets drift
säkerhet.
21. Sök förenkla bjljettsysteJ11~t; inför
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