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Besök hos CTA 

AV KTASS I NGE AS TRÖM 

Allmänt om Chicago 

Med sina 4 miljoner invånare är Chi
cago USA:s andra stad och nummer sju 
bland världens städer. Den har fått sitt 
namn av indianerna, på vars språk Chi
cago lä r betyda »stark». 
... Chicago av i dag är en änds tat ion, en 
Jattehk, myllrande, alltid arbetande änd
station för de järnvägsgenomkorsade 
jordbruksd istrikten i mellersta västern 
och den livliga båttrafiken på de stora 
sjöarna i nordost, för järnmalmen, som 
frak tas på de stora båtarna från L ake 
Superior och för kolet, som kommer med 
j ärnväg från Illinois, Indiana och Penn
sylvania. Råmaterialet flyter in i Chi
cago, bearbetas och sänds ut från de tu 
sen och å te r tusen fabrikerna i form av 
- tja, allt från fläskkotletter till Pull· 
manvagnar. Den mest bekanta industrin 
ä r naturligtvis slakterierna, belägna i 
sodra delen av staden, där å rligen mer 
än 10 miljoner djur förpass as till de sälla 
betesmarkerna. 

Förutom att ha världens stö rsta slak
teriindustri är Chicago också världens 
s~örsta Järnvägscentrum med sex jä rn
vagss ta tIOner. Dessutom finns här vä rl
dens störs ta postkontor. 

Man skulle möjligen förledas att tro, 
at t en stad av denna storleksordning 
skulle va ra ur stadsplanesynpunkt »rö
rig». Så är emellertid inte fallet. Få stä
der torde i själva verke t vara så »kvad
ratiska» som Chicago. Staden begränsas 
på sin östra sida av Lake Michigan och 
genomflytes aven mindre flod, med en 
nordlig och en sydlig gren, Chicagoflo
den. Nästan alla gator i staden går i 
nord-sydlig resp. väst-östlig riktning. I 
lIkhet med vad som är fallet i de flesta 
större amerikanska städer, har gatorna 
geograf iska nummer t. ex. North 42 nd 
S treet, West 600 th Street o. dyl. , vilket 
gör, att en främling mycket lätt kan nå 
en adress. Orienteringen underlä ttas 
dessutom av, att gatunumren stå r i ett 
bes tämt förhållande till avståndet från 
en viss punkt i staden, varför man såle
des lätt kan beräkna exempelvis hur 
många kvarter man har att passera för 

av negrer. N ågot egentlig t rasp roblem 
kan dock inte förmärkas . Negrerna har 
tillträde överallt och någon »fä rgad» av
delning i likhet med i Sydstaternas spår
vagnar och bussa r finns inte. Dock er
höll jag upplysningen, a tt tomtvärdet i 
de kvarter, där en negerfamilj flytta r in, 
omedelbart sjunker mycket kraftigt. 
Detta förhålland e är emell er tid icke spe
cifikt för Chicago, utan torde gälla för 
hela Amerika. Den vita befolkningen ut
göres till övervägande del av inflyttade 
europeers ättlingar, bland vilka märkas 
svenskar, tyskar, polac ker, italienare 
m. fl. J ag erhöll den intressanta upplys
ningen <ttt om svenskättlingarna i Chi
cago fl y ttade till Sverige oc h byggde en 
egen stad, skulle denna bli Sveriges näst 
största. Jag kan dock icke ansvara för 
riktigheten av denna uppgift. Att svens-

I denna byggnad - The Merehandise Mart 
- har eTA sitt huvudkontor. 

karna och f . ö. alla skandinaver, åtnju
ter ett mycket gott anseende i Chicago 
och Amerika torde dock va ra ställt utom 
all diskussion. 

CTA 

Den kollektiva persontrafiken i Chi
cago upprätthålles av Chicago Transit 
Authori ty (CTA), som har koncession 
på all kollekt iv traf ik i staden. Företaget, 
som bildades i april 1945 genom samman
slagning av ett par privata tr<tfikföretag, 
är en s. k. non-profit organis<ttion. Det 
nödvändiga kapitalet anskaffades genom 
att obligati onslån utgavs och såldes i 
öppna marknaden. Det första lånet, som 
utgavs i augusti 1947 fulltecknades 
snabbt. Det var på $ IOS miljoner. Före
taget kan således icke betraktas som 

a tt nå en viss punkt. 
E n stor del av befolkningen utgöres /indstation pir Irådbussar Lineo/H Park. 
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ElI tunnelbanestation vid The Loop. Nedgång till statioH Randolph Street på State Street-ba/tan. 

kommunägt, varför ett eventuellt drifts
underskott icke kan uttagas skattevägen. 

I spetsen för CTA står en styrelse om 
sju ledamöter, varav fyra utses av borg
mästaren i Chicago och tre av guvernö
ren i staten Illinois. Ledamöterna väljs 
för en tid av sju år på sådant sätt, att en 
ledamot nyväljes varje å r. Styrelsens 
medlemmar är icke sakkunniga. Närmast 
styrelsen står en verkställande direktör, 
under vilken direkt lyder chefer för bl. a. 
trafik- och verkstadsavdelning, banavdel
ning, personalavdelning, inköps- och för
rådsavdelning och ekonomiavdelning. 
Vissa andra chefspersoner är under
ställda både styrelsen och verkställande 
direktören. Så är bl. a. fallet med chefen 
för juridiska sektionen. 

Antalet anställda i CTA var i juli 
1955 totalt 15384 personer. Av dessa var 
drygt 10 000 man i trafiktjänst och drygt 
4000 i tjänst i vagnhallar, verkstäder, 
på banavdelning och förrådsavdelning. 
Resten utgjordes av personal på huvud
kon toret. Antalet pensionärer var 4 973· 

Företagets huvudkontor är inrymt i 
sjunde våningen i världens största bygg
nad i sitt slag: The Merchandise Mart, 
en byggnad avsedd som utställnings- och 
mötesplats för affärsmän. I denna bygg
nad arbetar dagligen 20000 människor. 

Vagnparken 

CTA upprätthåller trafik med buss, 
trådbuss, spårvagn och tunnelbana. An
talet trafikvagnar utgjorde i slutet av 

"1954 4991 enheter fördelade på 495 spår
vagnar, 649 trådbussar, 2506 bussar och 
I 341 tunnelvagnar. En del av tunneIma
terielen är dock föråldrad. 

Sedan CTA övertog trafiken har spår
vägsdriften successivt avvecklats. I sJu-

Plattform på hogbanan vid Jndiana Avenue. 
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tet av å r 1947 fanns sålunda något mer 
än 3 000 spårvagnar och 53 spårvägslin
jer. Motsvarande värden för 1954 var 
495 vagnar och fyra linjer. l september 
1955 fanns endast två linj er kvar. Anled
ningen till spårvägstrafikens avveckling 
är enligt vad jag upplystes, att den efter 
kriget tilltagande biltrafiken gjort ga
torna alltmer svårframkomliga. Jag upp
fattade situationen så, att avvecklingen 
framtvingats av nödvändigheten, men att 
personer i ansvarig ställning i företaget 

ansåg, att spårvagnen, såsom publikt 
transportmedel betraktad, vore att före
dra framför bussen. Så sent som 1947
48 levererades 280 PCC-vagnar avsedda 
för enmansdrift. Dessa vagnar skall un
der hand byggas om till tunnelvagnar. 
Omkring 1000 av de bussar, som inköpts 
de senaste åren, drivs med propan. 

Linjenä.t och trafik 
Totala antalet ytlinjer var vid slutet 

av 1954 121, fördelade på 4 spårvägslin



Interiör av er! tunnelbanevagn. 

jer, 16 trådbusslinjer och 101 busslinjer. 
Under år 1954 presterade vagnkilometer 
utgjorde fö r dessa trafikslag 194 milj . 
vkm, fördelade med 29 milj . på spårvagn, 
31 milj. på trådbuss och 134 milj. på 
buss. På tunnelbanorna presterades 70 
milj. vkm, Det totala antalet vagnkilo
meter för 1954 utgjorde således z64 milj. 

Antalet resor per dag uppgår till unge
fär 2 miljoner. Denna siffra är förvå
nansvärt låg, om man betraktar att an
talet resor med SS utgör ca 1 miljon per 
dag med ett befolkningsunderlag på 
800000 människor. Om förhållandena 
vore jämförbara, skulle man tydligen för 
Chicago med dess 4 miljoner invånare 
vänta sig ungefär 5 miljoner resor per 
dag. Förklaringen till denna låga res
frekvens ligger troligen hell och hållet i 
bilismen. När man ser de hundratusen
tals personbilarna i den fyrfiliga Lake 
Shore Drive under morgontrafiken mot 
centrum, har man en god del av förlda
ringen till fenomenet. Problemet med 
ständigt s junkande anta l passagerare är 
aktuellt även för Chicago. Mina sages
män på CTA var dock av den uppfatt
ningen, att bilismen nu hade nått den om
fattningen, att den möjligen skulle 
»kväva sig själv» i den inre staden. Bort
fallet av trafikanter har inte heller varit 
så markant under de senaste två åren. 
Möjligen ligger lösningen av lokaltrafik
företagens ekonomiska svårigheter del
vis i paradoxen, att i ju större utsträck
ning folk i storstäderna skaffar sig bilar, 
desto mindre lönar det sig att använda 
dem. Om man förutom den låga has tig
heten i innerstaden, för CTA:s trafik ej 
högre än 9 km/h, också beaktar, att par
keringsplatserna är mycket dyra, måste 
det framstå som föga lockande, att köra 
bi l till och från arbetet i centrum. Chi
cago har förutom de ovan nämnda mera 
»normala» svårigheterna även samma 

sorts trafi kstö rningar, som vi har i Kla
rakvarteren i följd av ombyggnaden av 
nedre Norrma lm. Enligt en byggnads
plan skall nämligen Chicago »moderni
seras», speciellt vad gäller gatunätet. 
Bl. a. byggs för närvarande en öst-väst
gående autostrada, Congress Street, rakt 
igenom staden. Gatans proportioner torde 
bäst framgå av bilden. 

CTA har icke varit sena att utnyttja 
den svåra trafiksituationen. »Spara tid 
och pengar, res med oss» annonseras i 
och utanpå bussarna . Speciellt rekom
menderas »The Rapid Transib) d. v. s. 
tunnelbanan för snabba och bekväma för
bindelser med innerstaden. Iden med par

keringsplatser i anslutning till tunnelba
nornas förortsdelar skall genomföras. I 
år skall färdigställas en sådan parke
ringsp la ts med plats för 123 bilar. Bil
ägaren köper ett månadskort, som gäller 
dels för parkeringsplatsen, dels för tun
nelbanan. 

Chicagos tunnelbanor går med sina hu
vudlinjer i nord-sydlig riktning, med för
greningar dels från »The Loop», Chica
gos välbekanta centrum, västerut, dels 
med förgreningar från den nord-sydliga 
stamlinjens ändar. Tunnelbanan går dels 
som »elevated» d. v. s. som högbana, dels 
som underjordisk bana, dessutom i mark
nivån. Hela tunnelsystemet benämnes 

Station Washington på State Street-banan. 

T. v. Tunneln spolas. 
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»The Rapid Transit System». En jämfö
relse mellan Stockholms tunnelbanor och 
Chicagos, vad beträffar vagnstandard, 
utfaller utan vidare till Stockholms för 
mån. Därvid måste man emellertid ob
servera, att Chicagos tunnelbanor är åt
skilligt äldre än Stockholms. Som re
dan nämnts, är vagnmaterielen delvis 
mycket gammal. Jag fick dock intrycket, 
att även relativt ny vagnmateriel inte 
kan jämföras med Spårvägens i Stock
holm. Reshastigheten var så pass hög 
som 35 km/h i snabbaste avsnitt. 

Den nuvarande taxan, som gäller från 
april 1954, är för vuxna 20 cents med 
fri övergång och för studerande och min
deråriga JO cents, i senare fallet dock 
utan övergång. Aldersgränsen för barn 
är 12 år. Barn under 7 år åker gratis i 
målsmans sällskap. För att studerande 
skall få resa för halv avgift fordras le
gitimation. 

Personalförhållanden 

Trafikpersonalens arbetsförhållanden 
regleras genom kollektivavtal. Det nu 
gällande av talet slöts den 1 juni 1955 
för en tid av 2 år. 

Nedanstående uppställning avser att 
visa för nä rvarande utgående timlöner 
för olika befattningshavare. Siffrorna 
avser dollars och cents. 

Förare i enmansdrift (efter I års 
tjänst) .. ..... ........... . ..... 2.05 

Föra re i tvåmansdrift (efter 1 års 
tjänst) ... .... ....... .. ... ..... I.95 

Konduktör . . ..... . ... . .. . ..... . . 1.95 
Tunnelförare . ................... 1.95 
Tågvakt . ...... ......... . . . . . . .. 1.95 
Vagnreparatör, klass A (efter 6 

mån. tjänst) .... ....... .. ..... 2.30 
Vagn reparatör, klass B (efter 6 

mån. tjänst) .. ............... . 2.06 
Vagntvättare ... ......... .. . .. . .. 1.84 
Förrådsarbetare . . . . .... , . . . . . .. 1.84 

Ovanstående siffror är angivna endast 
i avsikt att illustrera lönedifferensen mel
lan olika grupper av befattningshavare 
och bör icke göras till föremål för jäm
före�se mellan svenska och amerikanska 
Jöneförhållanden genom multiplikation 
med gällande dollarku rs. En verklig lö
nejämförelse måste i för sta hand baseras 

En av de /l)'a bussarna, 
som drivs med propan. 

på dollarns köpkraft jämförd med den 
svenska kronans samt på levnadskostna
derna och levnadsvanorna i övrigt. Enkla 
satser liknande den, att »dollarns köp
kraft är ungefär två kronon> kan också 
orsaka svåra misstag och bör, enligt min 
mening undvikas. 

Semester fastställes i kollektivavtalet 
på det sätt, som framgår av nedanstå
ende tabell: 

Semes
Semes- terlön 

Tjänsteär ter- för 
dagar antal 

timmar 

år men mindre än 2 7 40 
2 » » » » 7 14 80 
7 » » » » 25 21 120 

25 » och dä röver 28 160 

Arbetstiden är för trafikpersonalen 8 
timmar per dag och 40 timmar per vecka, 
vilket innebär, att 5-dagarsvecka är in
förd vid CTA. (Uppfattningen att 5-da
garsvecka är konsekvent genomförd i 
USA vilar emellertid på något missför
stånd. Vissa industrier, kontor o. dyl. har 
fortfarande 6-dagarsvecka.)

Övertidsarbete betalas med 150 % av 
ordinarie timlön, liksom för tjänst, som 
sträcker sig över mer än 10 ' /2 timmar. 
För tjänst, som slutar efter kl. 20.00 be
talas 3 cents extra per timme, varvid er
sättning utgår för hela tjänsten. För 
tjänst som exempelvis omfattar tiden 
13.00-21.00 betalas således nattillägg för 
8 tim . X 3 cents = 24 cents. Slutar tjäns
ten senare än 02.00 höjes nattillägget till 
5 cents per timme. 

Från sa/leringen av Chica,~o. Congress Street 
sedd från väster. I bakgrttndell e/l av tunnel
bGllOrtla, som hiir går som högballa . 

Illand sociala förmåner kan nämnas att 
personalen är livförsäkrad till ett belopp 
av I 500 $, och att frånvara p.' g . a. sjuk
dom ej medför löneavdrag för de första 
sj u daga rna. Vid längre tids sjukdom ut
går lön med 25 dollars per vecka, dock 
ej längre än under 26 veckor. Viss ersätt
ning för läkarvårds- och sj ukhuskostna
der utgår. 

För utlåning till annan station inräk
nas restid i tjänsten. Däremot utgår 
ingen ersättning för själva utlåningen. 

Instruktörer erhåller I dollar per dag 
extra. 

Beträffande personalens förhållande 
till trafikanterna kan nämnas några upp
gifter för juli månad 1955, gällande kla
gomål anmälda till avdelningen för un
dersökningar: Dåligt uppförande: 83, 
ohövlighet: 42, felaktiga upplysningar: 
/4, ej stanna t för avstigning: 15, över
skridit hast ighet: 13, oskicklig körning: 
34, ej stannat för påstigning: 82. Totala 
an talet klagomål på företagets skötsel, 
befattningshavare, taxor, utrustning m. m. 
uppgick för juli månad ti ll 747. 

NO/lrJO/ -- > 

Oi'roff
Brans/,--.../~ 

Procentuell fiirdelnillg av driftkostnaderna 
vid CTA. 

CTA bedriver en omfattande trafik 
med abonnerade vagnar. Den största 
abonnerade körning, som företaget haft, 
u tfördes i september 1954. då 800 bus
sa r en kväll transporterade nära 40000 
deltagare till ett jubileum i Soldier Field. 
Fina,aser 

Som inledningsvis nämndes, skall före
taget vara ekonomiskt självbärande, vil
ket förutsätter, att ett eventuellt drifts
underskott måste mötas med taxehöj
ningar eller nedskärning av trafiken på 
ekonomiskt svaga linjer. Hittills har 
emellertid icke något driftsunderskott 
förekommit; CTA kan ju också, i mycket 
större utsträckning än som är fallet i 
Stockholm, bestämma sina taxor, efter 
de ekonomiska behov, som bli r påkallade, 
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nämna 
kens 

sist framhålla, 
hos CTA erhöll ett 

bemötande 

var 

Några politiska ~y']plmK:U!r 
förekommer nU'''PI'''''' 

Biljettintäkterna för 
miljoner $, vilka 

driftskostnaderna. Dessa för
delade sig på följande sätt: 

år 

Löner .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68, I 
Pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Federal försäkring ........... . 

Totala personalkostn. 74,9 

Elkraft ....................... . 
Motorbränsle ................. . 
Material- och fÖrrådskostn. . .. 

person- och mate

. .............. . 


Totala drifts- och underh.-kostn. I03,5 

av 

Diverse kostn. 

Nettointäkt av driften. . ... .. .. . 2,2 

att jag vid 
utomor

av samtliga 
vilka jag särskilt vill • 

L M Traiser, vil
att besöket hos 

mina amerikanska kolleger formade sig 
till en <vrlnprli,ypn stimulerande upple
velse. 


