
Ta det vackert i kurvorna! 

Har redaktörn ,lust att följa med ut och ,titta på 
kurvor ett slag? 

Det är banmästare Ad. Bengtsson som f.rågar 
ooh för den som är intresserad av allt 'här i livet 
utom fotboll är det ett intressant erbjudande. Vi 
bänkar oss i »sellbergstaxi n» och st icker i väg ut 
på sitan. 

Jo, säger banmästare Bengtsson, när' vi kom
mit en ,bit, jag har den Iiiila baktanken med den 
här färden att vi skulle kunna få en liten stump i 
tidningen om vikten av abt köra försiktigt i kur
vorna. Visserligen har vi mer och mer övergått 
från de helt cirkulära kurvorna tiH kurvor med 
övergångsradie, och om detta också innebär att 
man kan ta kurvan vida hehagligare än förr , så 
går det därför inte aH köra hur som helst. Som
liga förare fräser på för fullt med den följd att 
kurvan s lits mer än nödvänd igt. Det blir jack i 
skenorna, dessa jack ökas mer 00h mer, och tiVl 
slut går det inte att köra ens med halv faJ1t utan 
att det blir knyckar. Denna ova'rsamma framfart 
är också mycket obehaglig för trafikanterna, som 
har svår,t att håHa sig kvar. 

Denna hårda slitning av kurvorna medför att 
vi snart nog måste svetsa på dem, men dels kostar 
sådant arbete mycket pengar OCIh dels blir en på
svetsad skena aldrig så j'ämn och bra som då ske
nan var ny. Det är svårt att få skenor nu och där
för är det inte bara en rent ekonomisk fråga det
ta att vara a'ktsa:m om skenorna titan också en be
redskapsfråga. 

Det är därför ur alla synpunMer önskligt att 
alla förare ta kurvorna på det rätta sättet. D. v, s. 

o In en cykhst hamnar i den här skenan är hans öde be
seglat. Det är kurvan HamngatanjKungsträdgårdsgatan 
och här hm' stödskenan blivit ordentligt åtgången. 

föraren ska l,l sJå av strömmen innan vagnen går 
in i kurvan och samtidigt stöda med handbrom
sen. Då blir dm aldrig sårJ.ana där knyckar som 
är så ödesdigra för skenorna. 

- J ag instämmer ti ll fuBo i banmästare 
Bengtssons synpunkter , säger överkörmästare Os
kar SvenssoIl) när frågan förs på tal med Ihonom. 
Det ligger inte bara i »'banans» intresse att kur
vorna slits så lite som möjligt utan också i »tra
fikens », ty det är ju sj1älvklart att det är angenä
mare både att åka och att köra genom en bra kur
va än genom en dålig. Förarna 'har dädör a:ll an
ledning att vårda en 'bra kurva, och det kan endast 

H är är den svaga S-kurvan på Roslagsgatan. Den ligger Se här ett praktexe'l'I'l{7el på en illa behandlad kttl'va. Se 

mellan ett par raksträckor och det gör alt förarna fres sådana jack det har blivit. Det är kurvan K1Ingsl1'äd

tas betrakta k1lrvan som om den l:nte funnes. Det syns gårdsgatatll Strö111gatan som ser så ut. 

också på kurva11. Den visar typiska »fllll-fräs-sJ'lIIptolll». 
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Den här bilden är tagen på Skeppsbron vid Bredgränd 
och den visar, hur där har uppstått en urgröpning i ske
nan. Stället är 1narkerat med två svarta streck. 

ske genom försiktig körning. N atunligtvis är det 
frestande många gånger, när tiden är knapp, att 
köra fort också i kurvorna, men det strider både 
mot lag ooh förordning och mot god ekonomi. 

Det gäller aHtså att köra på det rätta sättet, odh 

Det häl' är inga k1fn'or w eil dessa bilder har tagits med 
för att hrr asfaltselltllsiaster ska få något att bita i. 
(Strömgatan Karl X [[:s torg-Gllstav Adolfstorg.) 

På Katarinavägen vid Mariagränd befinner sig denna 
»halvsulade» skena. Här har det slitna stället påsvetsats> 
och även om svetsen som här är skickligt utförd så blir 
det ändå aldrig så jämnt som i en ny kurva. 

det gör man, om man ser till att vd.ignen inte slän
ger. Sätt ner ,farten vid infarten i kurvan och 
stöd med ,handbromsen, och öka sen inte farten 
förrän kurvan är passerad också av släpvagnen, 
om sådan finns, ty sätter man upp farten medan 
sl'äpvagnen ännu befinner sig i 'kurvan, så slänger 
den till men för både skenor och passagerare. 

Smörjningen av skenorna spelar också en stor 
roll, och här har spårvakterna möjlighet att göra 
mycket för hjul ooh skenor och aJllrmänhetens ner
ver också för den delen. Vid starka regnfaJll sköljs 
emellertid smörjmedlet Dort, och torkar sedan 
skenan hastigt, så blir det onormalt stor ,friktion 
mellan skena och hjul och då är det alltså ännu 
nödvändigare att köra försiktigt. 

Jag skulle tinJ s lut också vilja säga det, att det 
är inte bara kurvorna, som kräver försiktig kör
ning, utan också växlar och korsningar. Kör man 
vårdslöst i en bra kors11ing blir den snart sådan 
att man måste köra försiktigt i den och ändå stö
ter den. Särskilt nabtetid kräver omsorgen om de 
närboende aH spårvagnarna inte väsnas mer än 
nödvändigt, och stark fart i korsningarna stör 
mer än något annat. 

Så långt hr Svensson. Om man därför skulle 
göra en sammanfattning av det hela som avslut
ning så blir det alltså följande: SpåranIläggningar 
av det slag som ,här berörts är kostsamma histo
rier - en kurva t. ex. den vid HamngatanjKungs
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löst la 000 kronor och en 
. som UpplandsgatanjOdengatan 

kostar 20000. Ooh vad tror ni en växel av den 
som nyligen ned vid Arv,furstens 
på jo, 30000. Det är siffror som talar, 

som manar till aktsamhet. Ingen vet 
resten hur länge kunna 

pengar. Tänk på 
en kurva eller en 
nera inte som . det 

gör det om 
andra får ta't försiktigt. här som 
så annars 1 En alla och alla tör en. 


