
Några intryck från en resa till USA 

A V FBRIÖ BROR HILLBOM 

Önskas kaffe ? Solen sken in genom 
DC 6 :ans fönster och under oss flöt 
N ya Englands ännu snöhöljda land
skap undan, medan vi närmade oss 
Idlewild, New Yorks internationella 
flygplats. Vi hade sovit gott på 4000 

m:s höjd under den på grund av tids
skillnaden extra långa natten mellan 
Glasgow och New Foundland och be
redde oss nu på att beträda ameri
kansk mark för ett besök i några av 
USA :s större städer. Det var Vd och 
jag som kvällen förut, den 8 mars, 
hade lättat från Bromma för att bilda 
förtruppen till den större studiegrupp 
från Stockholms stad och regionpla
nekontoret, som redan den I mars av
seglat från Göteborg och anlände till 
New York den I2 mars. 

Syftet med »staden s» resa var att 
studera sådana stadsplane- och trafik
frågor, som kunde vara av intresse för 
det omdaningsa rbete, som pågår i det 
inre av Stockholm och den utbyggnad 
som förestår i dess grannkommuner. 
Med tanke på den kommande utveck
lingen i Stockholm ville man skapa 
sig en uppfattning om hur städerna 
i det redan högmotoriserade landet 
och det dagliga livet i dem påverkas 
av bilen, hur man söker lösa parke
ringsfrågan, och hur man nu i USA 
ser på förhållandet mellan kollektiv 
och individuell trafik. Det var ju sa

ker som också intresseracle spårvägs
bolaget i dess långsiktiga planering, 
och vi följde därför delvis »stadens» 
resroute. Men vi ville också se på en 
del andra saker såsom de nya tunnel
banorna i Toronto och Cleveland, en 
del tekniska nyheter i New York och 
Chicago, monorailen i Houston och 
överhuvudtaget höra litet på ort och 
ställe om trafikföretagens problem. 
Vår resväg blev därför rätt annor
lunda och omfattade I2 stäcler medan 
»staden» nöjde sig med 7. 

Det är klart att programmet blev 
rätt pressat, då man betänker, att av 
de 38. dagarna i USA en del var sön
dagar, en del resdagar och en del ar
betsfria (i USA) lördagar, då endast 
en särskild välvilja från våra kolle
ger i vissa fall medgav konferenser 
och studiebesök. Programmet skulle 
överhuvudtaget ej varit möjligt att 
genomföra utan flyg, som var vårt 
färdmedel på ett par undantag när. 
Medräknat resorna till och från USA 
färdades vi ca 29000 km varav 
28000 med flyg. Med mellanlandning
ar gjorde vi ca 25 starter - och lika 
många landningar lyckligtvis - och 
angjorde IS olika flygfält. Som bråd
skande flygresenär kan man inte nog 
kraftigt framhålla värdet av kortast 
möjliga avstånd mellan flygplats och 
stadscentrum ; vi tyckte nog flera 

gånger, att dessa bil- eller bussresor 
och väntetiderna på flygplatserna ej 
stod i rätt proportion till resornas 
snabbhet i övrigt. 

Att på detta tidiga stadium lämna 
någon ingående skildring av våra stu
dier är ogörligt, särskilt som en hel 
del av det tyngande studiematerialet 
då detta skrives ännu_är på väg båt
ledes och det som hittills kommit nätt 
och jämnt hunnit sorteras. D·et kan 
här bara bli några allmänna intryck. 

Resroute och studieprogram 

Under vår vecka i det gigantiska 
N ew York hade vi flera samman
träffanden med representanter för 
New York City Transit Authority, 
NYCTA, på dess kontor i Brooklyn. 
Vi besökte American Transit Associa
tion, ATA, USA:s motsvarighet till 
Svenska Lokaltrafikföreningen, och 
provade den 70 m långa rullande 
gångbanan i Jersey City. Vi åkte en 
hel del i tunnelbanorna, subways, 
metropolens oumbärliga cirkulations
organ, överfyllda, bråkiga och osköna 
men snabba och effektiva. Vi hann 
också med en titt på New York Port 
Authoritys förnämliga busstation, där 
man ej var rädd för att backa ut bus
sarna vid avgången hån stationen, 
och såg hur taxibilarna i New York 
helt dominerade gatubilden. En sön-

Avgiftsbelagd parkering vid tunnelbanestationen i Philadelphia. För I Cleveland har man vid den nyöppnade tunnelbanan öppnat sju 
55 cents får man heldagsparkering plus tur- och returresa på Tunnel parkeringsplatser fijr bilister, som önskar byta till banall. 
banan. Skylten i mitten talar om att alla parkeringsplatserna är 

upptagna. 



Torontos tunnelbana. Biljetthall vid King Street med biljettkiosk och vändkors. De slllå au.toma
tema i bakgrunden levererar ol11stigllingsbiljetter. Väggbeklädlladell utgöres alJett glasmaterial, 

och reklalu förekommer ej. 

dag ägnades åt allmän sight-seeing 
och självfallet försummades ej Empire 
State Building med dess 75 lokal- och 
expresshissa r. 

Kvällen den I S mars lyfte vi över 
det ljusgnistrande Manhattan med 
destination BosloH, där vi stannade 
två dagar. Studierna där förrycktes 
delvis av att redan den första dagen 
en våldsam snöstorm bröt ut, »worst 
in history» sa' tidningarna, som helt 
förlamade yttrafiken och gav Met
ropolitan Transit Authority, MTA, 
annat att tänka på än att besvara våra 
frågor om kryssväxlars placering, tur
täthet m. m. Man var bl. a. sysselsatt 
med att ringa runt till de stora kon
toren och be dem skicka hem persona
len snarast, eftersom man ej kunde 
garantera hemtransport vid kontors
tidens ordinarie slut. På några tim
mar föll ca 40 cm snö medan stormen 
ökade till 30 sekundmeter och tem
peraturen fölJ till - 100. Vi fick en 
åskådlig undervisning i vad kombina
tionen a v stort bilbestånd och snö
storm kan åstadkomma för svårighe
ter för yttertrafiken. Många bilister 
övergav helt enkelt sina bilar och 
blockerade därigenom gator och vä
gar ej blott för sina kolJeger i andra 
bilar utan även för snöröjningsfor
don, brandkår och ambulanser och 
naturligtvis för bussar och ytspårvag
nar. Det enda som fungerade någor
lunda tillfredsställande var tunnelba
norna. Vi fick dock intrycket att red
skapen för snöröjning var mera pri
mitiva än· hos oss; man resonerar väl 
som så att visserligen är snöstormarna 
svåra. när de kommer, men förhål
landevis sällsyntu , och framför allt 
smälter snön snart undan. 

9° 

Snöstormen tv i ngade oss också ti lJ 
ett av avstegen från vår regel att 
flyga. Man hann ej röja flygplatsen 
i tid för vår fortsatta resa tilJ To
ronto, men turligt nog fick vi bil
jetter till det nattliga Pullmantåget 
och anlände efter vederbörlig pass
kontroll vid den kanadensiska gränsen 
till Toronto på morgonen söndagen 
den 18 mars. Våra värdar ordnade 
samma dag en utfärd till Niagarafal
len, som givetvis var mycket impo
nerande. Det var dock bitande kaJlt, 
och skummet från HästskofalJet be
klädde omgivningarna med en glas
hal isskorpa . Man visade oss också 
det stora kraftverket nära N iagara
flodens utlopp i Ontario, som levere
rar ström både tiJl Kanada och USA. 

Toronto är en ur många synpunk
ter mycket intressant stad. Man har 
lyckats skapa ett organ, Toronto Me
tropolitan Commission, som planerar 
och fi nansierar gemensamma anlägg
ningar för trafik, skolor, vatten och 
a v lopp i Stor-Toronto med 1,3 milj. 
invånare, dvs. staden Toronto med 12 
grannkommuner. Inom kort beräknas 
även brand- och polisväsen vara 
samordnat. Trafikföretaget, Toronto 
Transit Commission, TTC, har såle
des trafik även i grannkommunerna 
och driver också den nya eleganta 
tunnelbanan, vars trafikanter till näs
tan 90 OJo består av omstigande från 
anslutande buss-, trådbuss- och spår
vagnslinjer. Vi besökte de välordnade 
anslutningsstationerna med delv is s. k. 
physical transfer, dvs. man behöver 
ej passera någon spärr vid omstig
ningen . Vi fick också veta en hel del 
0111 utbildningsprogrammet för perso
nalen. Utöver våra besök på TTC äg

nade vi också en dag åt rena stads
planefrågor. 

För Chicago, USA:s näst största 
stad, hade vi anslagit fem dagar, var
aven söndag med allmän sightseeing, 
en dag i den väster om Chicago be
lägna lilla staden Aurora, där Ste
phens-Adamsons fabrik för tillverk
ning av bl. a. rullande gångbanor be
söktes, en dag på stadsplanekontoret 
och två dagar hos Chicago Transit 
Authority, CTA. Chicago balanserade 
mellan skönhet, representerad av 
strandbebyggelsen och det starkt kon
centrerade centrums skyline invid sjön 
lVIichigan, och tri stess i de 600000 

negrernas slumbebyggelse, där TV 
och dollargrin dock ingalunda sakna
des. Stommen i det kollektiva trafik
systemet utgöres av de två tunnelba
norna och viaduktbanorna, elevated, 
vartill kommer ett relativt finmaskigt 
nät av framför allt busslinjer. 

Man förlänger f. n. tunnelbanorna, 
som i ytterområdet dras fram i mitten 
aven 8-filig motorväg. Vid en för
greningspunkt på en av viaduktba
norna har man sedan I 1/2 år fram
gångsrikt prövat en metod för auto
matisk växelomläggning medelst på 
tågen monterade spolar, ett alternativ 
till det antennsystem, som någon tid 
prövats hos oss. 

ClevekLnd ägnades tyvärr bara två 
dagar. Man anse r på flera håll i USA 
att trafiken i Cleveland är föredöm
ligt skött, och man följer med intresse 
dess strävan att genom utbyggnad av 
stadsbanan, rapid transit, som är av 
tunnelbanekaraktär, utan att vara tun
nelbana, införandet av expressbusslin
jer - man har 13 sådana linjer f. n. 
- och stora parkeringsplatser kom
binerade med speciella, billiga buss
förbindelser till cityområdet på allvar 
konkurrera med privatbilismen, då det 
gäller transporten mellan bostads- och 
arbetsplats. Överhuvudtaget lägger 
man där ned särskilt mycken möda på 
att »sälja» kollektivtrafiken till all
mänheten, och det förefaller som om 
man är på väg att lyckas, onekligen 
en prestation i det stora billandet. 

Den 28 mars blev det bilresa genom 
staterna Ohio och Pennsylvania, ej på 
en expressväg utan på en »vanlig» 
4-fili g väg genom en vacker bygd, där 
ej heller röda stugor saknades. Fär
den på den ganska trafikfria vägen 
förde oss över Ohio, dock utan att vi 
fick se någon indiankanot sticka fram 
bakom f]odkröken, till Pittsburgh där 
vi besökte dels trafikföretaget, och 
fick flera intressanta intryck, dels 
Westinghouse Air Brake's och Union 
Switchs fabriker i Wilmerding och 



Swisswale. Med dessa företag har 
spårvägsbolaget j u mångåriga förbin
delser då det gäller tunnelbanans 
broms- och signalsystem. 

Snön täckte kullarna kring Pitts
burgh, när vi lyfte för färden ned till 
Honston i Texas, som bjöd på 30

gradig hetta och ett sydländskt gatu
liv. På påskaftonen gjorde vi en prov
resa med monorailen, hängbanan, som 
låtit tala om sig ganska mycket men 
som väl ännu måste sägas vara en 
önskedröm med många frågetecken, 
yilket bekräftades vid samtal med 
provbanans förhoppningsfulle skapare. 
Färden gick vidare till New Orleans, 
där vi tillbringade påsken och på an
n·andagen, som liksom långfredagen 
är vardag i USA, även fick tillfälle 
till överläggningar med stadsplane
rarna och en orienterande tur på Mis
sissippi. New Orleans är en säregen 
och vacker stad med starka franska 
traditioner, starkt negerinslag och 
U SA:s i särklass billigaste spårvägs
och busstaxa, 7 cents enhetstaxa med 
övergångsrätt, dvs. i verkligt pen
ningvärde 15-20 öre. Det gick na
turligtvis inte ihop: underskottet täck
tes av inkomsterna av den av trafik
företaget samtidigt drivna olje- och 
naturgasproduktionen. 

Vi fann också att »Linje Lusta» 
med originaltiteln »A streetcar named 
Desire» , Tenesse Williams teaterpjäs, 
fått titeln från New Orleans. Spår
vägslinjen är nu nedlagd och ersatt 
med en busslinje, fortfarande dock 
med destinationen Desire. Vi fann, att 

Toronto. Omstigning mella/1 spårvagn och den en trappa lied belägna tunnelbanan vid Bloor 
Street, 2 '/. km från stadens cityområde. Omstigningstrrifikanterna behöver ej passera några 
spärrar. 50 d"llars böter för den som från gatan tränger sig in på hål/platsområdet och går 

ned i tunnelbanan. 

denna omställning från spårvagn till 
buss var utmärkande för dagens ut
veckling i USA. 

I Philadelphia ägnade vi en dag åt 
trafikföretaget och en åt ett besök i 
Allentown norr 0111 Philadelphia, där 
Mackfabriken besöktes. Tunnelba
norna i Philadelphia är ganska gamla 
och ruffiga i de centrala delarna, men 
man moderniserar på vissa ytterdelar 
och lägger ned elevated. Även i denna 
stad kan man se goda lösningar för 
anslutningstrafik och parkering vid 
tunnelbanestationer. Man ersätter i 
rask takt spårvagIlar med bussar och 

diskuterar därvid att låta de senare 
få egna reserverade körfiler. 

Det ståtliga rVashington. med dess 
breda gator ägnades också två dagar, 
där studierna skedde mot den ange
näma bakgrunden av de just då blom
mande tusentals körsbärsträden. 

Söndagen den 8 april <tillbringades 
på flyget Washington-San Francisco, 
en rätt spännande färd på 6 000 m:s 
höjd i en vid båge mot söder med 
snudd på Mexiko för att undvika en 
tornado, som rasade över den normala 
färdvägen och som vi sedan hörde 
lnde vållat åtskilliga tråkigheter. 

Typisk station för anslutningsbussar j Cleveland. Man har där ej 
skilda refuger jo·r de olika linjerna utan stannar utefter en lång 

eirke Iformad kantstensIinje. 

Port Authoritys busstation New York. De fem ",lltrapporna leder 
upp till mera lokala busslinjer. I våningen under stannar fjärrbuss

linjerna. 



San Francisco jättehängbroarnas 
stad, byggd på och kring höga kullar 
alldeles invid Stilla havet och med 
storstadsregionens 2,5 milj. invånare 
utspridda kring den milsvida San 
Franciscobukten var kanske den tju
sigaste på resan ur rent turistisk syn
punkt. Som en väl bevarad relik från 
gångna tider rullar fortfarande kabel
dragna vagnar upp för gator brantare 
än Hamngatsbacken och mångdub
belt längre. I övrigt drivs trafiken 
med bussar, trådbussar och spårvag
nar, de senare på vissa sträckor i 
tunnlar. Man har utarbetat en stor 
plan för ett tunnelbanesystem täc-

En charmfull kJuiositet: de över 50 år gamla kavelvaguarna i San 
Francisco. Under gatan löper en stålkavel SOI1l drar vagnarna upp 

för de långa och vranla vackarna. 

T. v. Toronto. Konduktrisen fungerar här som "påpackarfJ' men säljer 
ävel! polletter eller 
Denna försäljning 

kande hela regionen, och det finns an
ledning att noga följa utvecklingen i 
den hastigt växande staden, där man 
också är intresserad av våra föreha
vanden i det i någon mån besläktade 
Stockholm. 

Sista stationen på resan var Los 
Angeles, en även i USA säregen och 
ingalunda skön stadsbildning, en villa
stad med många svenska mils utbred
ning och likaledes hastigt växande. 
Trafikproblemen är enorma och man 
söker hittills lösa dem med ständiga 
ut:byggnader av mångfiliga motorvä
gar. Man är på en del håll pessimis
tisk i fråga om möjligheterna att på 

växlar pengar åt de väntande vid hållplatsen. 
iakttogs även i andra städer under rusningstid. 

längre sikt klara trafiken på detta sätt. 
I en tidskrift har man drastiskt karak
teriserat situationen på följande sätt: 
»Det bästa vore att slänga en atom
bomb på smörjan och börja om från 
början.» - Trots bilens dominans 
svarar dock under högtrafiktid den 
kollektiva trafiken för 40 OJo av per
sontransporterna till centrum. 

Efter det obligatoriska besöket på 
en filmatelj e - i vårt fall Metro
Goldwyn-Mayer - och ett hastigt 
dopp i Stilla havet ställdes kosan sent 
på kvällen söndagen den I5 april hem 
via Winnipeg i Kanada, över den hel
frusna Hudsonviken, och med me)

Busstalian för Greyhoundvussar i San Francisco. Mal! Iiiser viljetter 
i ett celltralt fiirsäljl1illgsställe. Bussama backar ut vid avfiirden. 

T. h. Chicago. Tågspole ]iir automatisk växelomlägglling. 
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och kaffedrickning i veland anses med sina För att underlätta 
Söndre Strömfjord Grönland, en i 
och för upplevelse i hela 
tiden strålande vackert väder. 

Sammanfattning av reseintrycken 

Ett försök att detta stadium 
grova drag sammanfatta våra 
av den kollektiva trafiken i de besökta 
städerna ger resultat. 

Tendensen för de kollektiva trafik

främst 
rerar om kunderna, dels sänker rese

för I vissa 
städer har dock kurvans fall nu 
dats eller i en bl. a. 
i New York, och i andra har trafik

tunnelbanorna 
nedgång fort-

ex. i Överallt bemö
dar trafikföretagen om att propa
gera för de kollektiva trafikmedlen. 
Genom broschyrer, tidtabeller 
och kartor informeras allmänheten om 
den trafikservice som 

att de 
större städernas ej kan 
lösas med enbart individuella trafik
medel. Man önskar bibehålla starka 
citykärnor i det inre stadsområdet och 
har funnit att detta kräver 
starka och snabba kollektiva trafik
medel. Inom parentes sagt kräver 
detta också att 
till och från 
avvecklas ett smidigt sätt, och i 
detta avseende har man i allmänhet 
bättre bäddat för med bredare 

i städernas centrala delar 
än yad vi har i Stockholm. 

Man har kommit till den uppfatt
att det framförallt är den stora 

snabbheten, som kan Jocka folk till de 
kollektiva trafikmedlen och anser, att 
erfarenheten har bestyrkt detta. Först 
i andra hand kommer turtäthet (intill 
en viss bekvämlighet och res
kostnad. I San Francisco har införan
det av en 
blivit så omtyckt, att turtätheten måst 
ökas för att trafikefterfrå
gan. Och i Cleveland har man kunnat 

avgiften 
och tunnelbanan och ändå fått ett ökat 

Det mindre snabba 
i New Orleans fort

sätter däremot att förlora kunder, 
trots den taxan. 

Det effektivaste medlet att höja re
är att tunneIba-

Man anser att stä
tunnelbanor är 

och där man ut 
och förbättrar dem. Toronto och Cle

nyöppnade banor och planer att 
ut flera. Dessa städer har nog 

till att inspirera till liknande pla
ner i flera andra bland vilka 
San Francisco har presterat den 

I den ut
finns förresten ett intres
till diskussionerna om nå

gon form av hängbana kunde tänkas 
bli ett lika effektivt trafikmedel som 
en tunnelbana av traditionell utform-

Man har kostnadsberäk
ningar och funnit, att en 
modell i San Francisco 
skulle bli i aIJ1äggning än en 
tunnelbana. A v detta och andra rent 
tekniska och skäl har 
man uteslutit monorailen såsom ett 
tänkbart alternativ. 

För att rätt kunna utnyttja tunnel
banornas snabbhet och har 
man i stor anslutit yttra
fikmedei särskilt i Toronto, 
Cleveland och Philadelphia. Vi har 
fått bekräftelse att det 
med bekväma och snabba 

med korta 
mellan trafikmedlen och har sett, att 
man ned stora kostnader för 
aU åstadkomma detta. Man har också 

inrättat stora 
vid tunnelbanestatio

nerna, en del en del 
fria. I vissa fall har man anlagt 
fera parkeringsplatser med bussför
sörjning till cityområdet. 

från 
håll sker detta nu i rask takt, 
på andra håll räknar man med en re
lativt Det är ock
så en tendens att skära ned trådbuss
nätet. Motiven för dessa tm'''"it1rme'''r 

är dels direkt ekonomiska, då driften 
med eller propan i USA 
ställer sig än med elkraft, 
dels trafiktekniska genom att buss
driften lämnar större för va
riationer i 
expresstrafik eller 

vid 
hovet. Denna större kan 

innebära ekonomiska förde
lar. Att enmansdriften helt dominerar 
i i USA är ingen nyhet, 
man konstaterar bara att 
heter därav synas ens i de 
centralaste delarna av städerna. På 

håll placerar man dock under 
rusningstid vid de största 
hållplatserna. Denna 
eller växlar pengar för att underlätta 
förarens arbete och 
skynda 
samtidigt som 

"~hO"A~"~ för bussarna har man ett 
par håll infört reserverade körfiler. I 

står man i att på en 
gata anordna denna fil i gatans mitt 
och bygga för busspassage

som om det vore 
I Philadelphia avser man 

att på en enkelriktad gata, vilken nu 
har som nedläggas, re
servera körfilen närmast 
banan för bussar och tillåta uppställ-

av fordon endast utmed vänstra 
körbanan. Överfört ti1\ vänstertrafi
kens Stockholm skulle detta innebära 
att man t. ex. 
vänstra sida hade förbud 
att stanna alla andra fordon än bussar. 

Något barnvagnsproblem ej 
finnas tunnelbanorna. En del städer 
hade rent förbud att ta med barn
vagnar, andra hade ej förbud, men 
trots detta förekom ej l 

tunnelbanorna. På våra härom 
fick vi svaret, att man inte tog så små 
barn med sig till innerstaden, att man 
ju hade allt i m. m. man 
behövde i förorten, att nästan alla fa
miljer hade bil och att barnvakter var 
lätt att få. ' 

Som nämnts provåkte vi en rullande 
gångbana i New York och fick ytter

informationer om denna anord
i Det' finns ett visst in

tresse för rullande i 
och i pågår montage av dy
lika ett baseball-stadion för att föra 

upp till läktarna. CTA 
överväger att som alternativ till rull
trappa införa ett lutande gummiband 
av konstruktion 
på en av sina elevatedstationer. Man 
diskuterar emellertid även andra kon
struktioner för rullande ",a..U<:LJd.J.IUJ 

Helhetsintrycket av besöket i USA 
är att den kollektiva trafikens företrä
dare trots den något utveck

år de flesta 
mod söker förbättra 

ställning. I 
denna strävan har man också stads

och 
vets stöd. Genom tekniska förbätt

och 

att öka de 
::;miUlllle'L som man anser vara det vik

medlet för att värva trafikan
ter. 

Tilläggas bör att vi över
allt möttes av den största välvilja och 

hos våra amerikanska kol
leger, och de personliga kontakter, 
som är i och för av 
värde vid sidan av det stu
diematerialet. 
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