
På MTR's 

hemmaplan 

i Hongkong

Hur  kan  man  på  en  yta  som  är 
mindre än Öland ha en fungerande 
kollektivtrafik  för  7  miljoner 
invånare  och  ca  500.000  gäst-
arbetare?

Det  var  något  som  jag  funderade 
över  när  jag  var  på  väg  till 
Hongkong sommaren 2008.

Jag har fortfarande inte förstått hur 
det är möjligt.

I  gatunätet  trängs  lyxbilarna  med 
mängder  av  taxibilar,  spårvagnar 
och bussar.

Bussarna  är  till  största  delen 
dubbeldäckare (många är tillverkade 
av  Volvo),  men  det  finns  även 
vanliga bussar och minibussar med 
bara 20 sittplatser.

Men  majoriteten  av  Hongkong-
borna åker mest med tunnelbanan.

Jag kan bara säga att det fungerar 
riktigt  bra.  Frågan är  bara:  är  det 
bara MTR's förtjänst?

Det  första  man  märker  när  man 
besöker tunnelbanan i Hongkong är 
att det är rent, nästan kliniskt rent.

Golven blänker och det luktar rent.

Det andra man tänker på är att allt 
verkar  vara  genomtänkt,  att  här 
syns inga provisoriska lösningar.

Inglasade  plattformar  ger  mindre 
stopp och bra flyt i trafiken.

Tunnelbanetåg  som  består  av  en 
enda vagn sväljer  alla  människor  i 

rusningarna.

Trafiken  är  tät,  max  3  minuter 
mellan varje tåg.

Informationen är bra och det finns 
personal överallt.

Efter att jag frågade några förare så 
fick jag veta att MTR är en populär 
arbetsgivare i Hongkong.

De  tyckte  att  förändringarna  inte 
tog  lång  tid,  utan  så  fort  alla  fick 
veta hur och vad som skulle göras 
så kom det igång. Men lika snabbt 
kom kontrollerna på att alla gjorde 
som de skulle.

De var nöjda med sin arbetsgivare 
och  de  visste  att  MTR  ville  köra 
tunnelbanan i Stockholm.

Finns  det  då  inget  som  vi  i 
Stockholm är bättre på?

Jo.  Att  hitta  en  nedgång  till 
tunnelbanan  med  hiss  är  inte  det 
lättaste för en turist i Hongkong.

Man kan få korsa flera gator för att 
komma till ”rätta”. Varje station har 
hiss  men det  är  inte  som här  där 
varje nedgång har en egen hiss.

Jo,  de  har  tidningen  Metro  även  i 
Hongkong, men det gäller  att  vara 
tidig  om man vill  ha ett  ex.  Strax 
efter  morgonrusningen  stängs 
Metroställen.  Metrotidningarna 
ligger  inte  och  skräpar  som  här, 
trots  att  det  inte  finns  några 
papperskorgar innanför spärrarna.

Skyltar om att det är förbjudet att 
äta och dricka i tunnelbanan finns 
överallt. Det ropas även ut mellan 
stationerna i vagnarna.

Jag  fick  uppfattningen  att 
Hongkongborna  vårdar  sin 
tunnelbana på ett helt annat sätt än 
vi i Stockholm.



Kanske  MTR  kan  få  våra  kunder  i 
Stockholm att vårda sin tunnelbana 
på samma sätt.

Krister Kollberg

Teckningar av Johanna Hedberg,

förare på gröna linjen.

 


