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Södertunneln måste byggas om
 
AV BYRAINGENJÖR BROR HlLLBOM 

Då tunnelbanan mellan Skanstull 
och Slussen invigdes av konungen den 
30 september 1933, alltså för över 15 
år sedan, hade den första länken fär
digställts i det tunnelbanesystem, vars 
utbyggnad sedan några år tillbaka 
fortsatts. Beslutet om Södertunneln 
hade föregåtts av mångåriga diskus
'iioner under 1920-talet, och huvud
motivet för dess tillkomst var att 
skapa en snabbare infartsmöjlighet för 
de södra förortsbanorna, även om man 
samtidigt hade i tankarna en framtida 
förlängning norrut mot stadens cent
rum. De utredningsarbeten, som ledde 
fram till det definitiva byggnadsför
slaget, utfördes inom den s. k. 1930 
års trafikkommitte i vilken ingick re
presentanter för stadens berörda för
valtningar och spårvägsbolaget. Tun
nelns detaljprojektering utfördes hu
vudsakligen inom gatukontoret, som 
ilven stod för byggnadsarbetenas ut
förande. Spårvägsbolaget ,hade på sin 
lott spår, luftledning, signalanlägg
ning, belysning och stationsinredning. 

Trafikkapaciteten måste ökas 
Det kan ha sitt intresse att inled

ningsvis betrakta de trafikrnässiga för
utsättningar, som lågo till grund för 
det dåvarande byggnadsförslaget, då 
det just är förändringarna i dessa för
utsättningar, som föranlett det om
byggnadsförslag, som nu är aktuellt. 
Grundläggande för tunnelns allmänna 
standard och dimensionering var den 
beräknade erforderliga kapaciteten, 
dvs. det antal trafikanter, som maxi
malt måste kunna befordras per timme 
i en riktning. Med hänsyn till att 
Södertunneln i en framtid skulle ut
göra en del aven hela staden genom
korsande nordsydlig lokalbana, till vil
ken även Saltsjöbanan . eventuellt 
skulte anknytas, enligt dåvarande upp
r:lttnini vid Skanstull, och de syd

västra banorna vid Slussen, hade tra
fikkommitten kommit till den slut
satsen att maximalt 25 000 trafikanter 
måste kunna befordras per timme och 
riktning. Man räknade härvid med 
ett framtida trafikunderlag för lin
jerna 8 och 19 på 54500 invånare 
samt dessutom viss innerstadstrafik 
på tunn-elbanan. Siemens-Bauunion, 
som av gatunämnden anmodats gran
ska tunnelförslaget, beräknade med 
tysk exakthet kapaciteten till 19300, 
och föreslog en vagnbredd av 2,4 m. 
Som en kuriositet kan härvid nämnas 
att firman även tagit hänsyn till det 
större platsbehov, som vi nordbor an
sågs kräva i vagnarna på grund av 
vår under vintern tjockare klädedräkt. 
Tunnelbanedelegerade beslöto emel
lertid att dimensionera tunneln för det 
högre värdet, 25 000, eftersom mer
kostnaden härför skulle bli relativt 
obetydlig. Den maximala tågtäthet, 
som ansågs böra förekomma, var 36 
tåg per timme och riktning, dvs. ett 
tåg per 12 / 3 minut. Den framtida tåg
längden maximerades till 87 m, mot
svarande 5 vagnar med 17,4 m:s 
längd och den erforderliga plattforms
längden angavs till 100 m. Vagnbred
den fixerades till 2,8 m. 

Med anledning av de senaste årens 
starka befolkningstillväxt och den 
väntade kommande utvecklingen har 
det, som känt, nu blivit nödvändigt 
att väsentligt öka kraven på tunnel
banans kapacitet. Södertunneln skall 
ingå som en delsträcka i ett blivande 
vidsträckt bansystem, vars yttersta 
delar komma att nå minst till stadens 
nya gräns vid Hässelby i väster och 
Södertörns villastad i söder, en sträcka 
på 28 km. Söderifrån skall Örbyba
nan, Söder törns- eller Gubbängsbanan 
och en ny bana mot Skarpnäck an
slutas och den beräknade folkmäng
den inom de av dessa banor betjänade 

områdena, 140000 invånare, gör det 
nödvändigt att för framtiden räkna 
med en erforderlig maximikapacitet 
av 40000 trafikanter per timme och 
riktning. 

Längre och högre plattformar, 
flera spärrar 

För att uppnå denna kapacitet räkna 
vi numera med att behöva framföra 
40 8-vagnarståg per timme och rikt
ning, vilket kräver ett perfekt signal
system och en plattformslängd av 
145 m på stationerna. Stationerna på 
sträckan Lindhagensgatan-Kungsga
tan förses redan från början med dessa 
långa plattformar, och det är me
ningen, att även plattformarna i SÖ
dertunneln skola kunna förlängas från 
de tidigare avsedda 100 meterna till 
145 m. Denna förlängning medför 
ganska omfattande arbeten eftersom 
spåravståndet måste ökas på llför
längningsdelarna» så att mittplattfor
marna kunna ges erforderlig bredd. 
Spårens flyttning i sidled medför i 
sin tur att tunnelväggarna måste 
flyttas ut på motsvarande sträckor. 

I ett första skede kommer visser
ligen ej hela plattformslängden att 
behövas men det är synnerligen an
geläget att alla för förlängningen er
forderliga tunnelarbeten utföras redan 
nu. De ofrånkomliga trafikrubbning
arna under byggnadstiden kunna näm
ligen accepteras något lättare under 
nuvarande trafikförhållanden än efter 
det att den betydligt starkare trafiken 
med tunnelbanevagnar börjat. 

Plattformsförlängningen är en 01'

sak till tunnelns ombyggnad. En an
nan är den höjning av plattformarna 
med ca 70 cm som blir nödvändig i 
och med de nya tunnelbanevagnarnas 
införande i tunneln. I jämförelse med 
plattformsförlängningen medför dock 
denna höjning små ändringsarbeten 
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Plan över Slussenstationens ombyggnad. De nuvarande anläggningarna äro ritade med prickade linjer. 1 a och 1 b. Alternativa 
trapplägen på Södermalmstorg. 2. Utrymme för spärrar och biljetiförsäljning. 3. Den nuvarande trappan. 4. Nuvarande spärrar 

och vänthall. 5. Ställverk. 6. HjälpplaUform. 7. Nuvarande vändslinga. 

och förbereddes i viss utsträckning re efter ombyggnaden stationerna Ring västra banorna, dvs. linjerna 16 och 
dan vid tunnelns byggande genom vägen och Medborgarplatsen att er 17, fått tunnelbanestandard Och an
speciella plattformskonstruktioner. bjuda i huvudsak samma utseende som slutits till den 4-spåriga sträckan från 

Ett tredje motiv för de föreslagna de blivande stationerna på sträckan Slussen och norrut. Tillsvidare kom
ombyggnadsarbetena på stationerna är Lindhagensgatan-Kungsgatan även i mer därför Slussen att liksom nu vara 
att det nuvarande systemet med kon fråga om belysningsanordningarna, ändstation, och de arbeten som nu äro 
duktörer på vagnarna skall avskaffas som skall bestå av den nu så moderna aktuella, bestå därför i att man 'skall 
på de södra förortsbanorna, då vi få lysämnesrörsarmaturen. I en första höja plattformen och anordna platt
tunnelbanevagnarna och helt ersättas etapp kommer emellertid plattforms formar tillräckligt långa för maximalt 
med försäljning och kontroll av bil längden troligen att begränsas till vad s-vagnars tunnelbanetåg, dvs. ca 90 m, 
jetterna genom fast personal på sta som erfordras för högst s-vagnars och utvidga spärrutrymmet. Dessutom 
tionerna. Genom att biljetterna på tunnelbanetåg, varjämte spärranord kan den nuvarande vändslingan ej bi
grund av zonindelningen då måste vi ningarna vid Ringvägen tillsvidare behållas eftersom dess kurvnidie är 
seras även vid utgången från statio måste ges en provisorisk utformning för liten för tunnelbanevagnarna. Sta
nerna måste antalet spärrar ökas ut i avvaktan på förslag till reglering av tionen skall därför utformas som en 
över det nuvarande antalet vilket krä gatukorset Ringvägen-Götgatan. På s. k. säckstation, varvid tågen, som ju 
ver större utrymmen. I samma rikt grund av att tunnelbanan vid Ring i likhet med t. ex. 3-vagns Ängbytåg 
ning verkar även den ökade passage vägen ligger så nära markytan kan bli körbara i båda riktningarna, skola 
rarfrekvensen. Vidare har erfarenhe här en biljetthall av sedvanlig utform kunna utnyttja båda uppställningsspå
terna från det pågående projekterings ning dvs. i en våning mellan tunnel ren med hjälp aven dubbel övergångs
arbetet och studier i utlandet visat, att taket och gatan tyvärr icke ifråga växel eller s. k. kryssväxel i tunnel
man måste räkna med relativt stora komma till skillnad mot vid Medbor mynningen omedelbart söder om sta
utrymmen för trafiktjänsten och per garplatsen. tionen. Därjämte skall ett sidospår 
sonalen liksom även för banans och anläggas, som kan användas i undan
stationernas elförsörjning och signal Säckstation vid Slussen tagsfall. I samband med dessa arbeten 
systemets relärumsanläggningar. Stationen vid Slussen kan icke få kommer det trappsystem, som förbin

Av de tre stationer, som ligga på sin slutliga utformning förrän tunnel der tunnelbanestationen med Katarina
sträckan Skanstull-Slussen, komma banan förts vidare norrut och de syd- vägen och Södermalmstorg, att ändras 
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Medborgarplatsens station i ny utformning. 



så att man förutom den nuvarande 
förbindelsen med Södermalmstorg 
även genom en gångtunnel· kan nå 
::len stora mittrefugen på torget utan 
att behöva korsa den ytterst livliga 
gatutrafiken. Förbindelsen med Kata
rinavägen blir även bekvämare. 

För manövreringen av kryssväxeln 
kommer ett mindre ställverk att byg
gas, varjämte elcentralen får en ny 
lokal. 

Utöver de arbeten, som direkt be
röra stationerna, måste tunneln upp
rustas även i andra avseenden, så att 
tunnelbanevagnarna kunna tagas emot. 
Enligt lagen skola luftskyddsrum an· 
ordnas, och härvidlag kommer det ut
märkta berg, som finns invid såväl 
Medborgarplatsens som Ringvägens 
stationer väl till pass. Tunnelns ven· 
tilationsanordningar skola utbyggas så 
att de fläktaggregat, som den fram· 
tida stora tunnelbanetrafiken kräver, 
kunna monteras in. Andra nyheter i 
Södertunneln bli strömskenan som er
sättning för luftledningen och ett nytt 
signalsystem. 

Besvärliga arbeteJl. Trafikstopp 

De tunnelbanevagnar, som skola 
trafikera de södra förortsbanorna be
räknas i mitten av år 1950 vara leve
rerade till ett sådant antal att trafik 
då kan öppnas. Arbetena med Söder
tunnelns ombyggnad måste således be
drivas i sådan takt, att de äro avslu
tade vid denna tid. I jämförelse med 
de stora arbeten, som nu pågå på 
sträckan Lindhagensgatan-Kungsga
tan, äro de kompletterings- och änd
ringsarbeten, som skola genoplföras i 
Södertunneln, av relativt begränsad 
omfattning; kostnaderna har beräk
nats till ca 6A miljoner kronor, varav 
på staden ca 3,0 Mkr och på spår
vägsbolaget 3A Mkr. Svårigheterna 
att programenligt kunna genomföra 
arbetena ligga således icke i deras 
omfattning utan bero på att de måste 
genomföras med minsta möjliga rubb
ningar i den nuvarande trafiken. Med 
vetskap om hur svår trafiksituationen 
är söderut inses lätt vilka följder även 
små förskjutningar i tidtabellen kunna 
medföra. Besvärligast blir det att 
bredda tunneln för plattformsförläng
ningen. Omedelbart norr om och del
vis inne på de nuvarande stationsom
rådena vid Ringvägen och Medborgar
platsen skall den västra tunnelväggen 

Denna bild visar vilka arbeten som måste 
utföras för breddning av Ringvägsstationen. 

flyttas ut på en sträcka av ca ISO m. 
Vid Ringvägen gäller det en betong
vägg och eftersom denna samtidigt 
tjänar som stöd för takbalkarna måste 
även dessa förlängas. I stora drag 
skall detta utföras så att man utanför 
den nuvarande väggen bygger en ny 
vägg i det slutliga läget. Takbalkarna 
förlängas därefter till den nya väg
gen genom skarvning av de befintliga 
balkarna, vilka samtidigt måste för
stärkas på grund· av den ökade spänn
vidden. Därefter kan den gamla väg
gen tas bort. På Medborgarplatsen 
förfares på samma sätt så länge man 
rör sig inom det nuvarande stations
området. Vid denna station kommer 
emellertid stationsförlängningen att 
sträcka sig ca 40 m in i bergtunneln 
norr om stationen, varför tunneIvidg
ningen måste ske genom sprängning. 
Under de överläggningar, som ägt 
rum angående arbetsmetoderna, har 
man kommit till den slutsatsen, att 
huvuddelen av dessa sprängningsar
beten icke lämpligen kunna bedrivas 
medan trafiken pågår med hänsyn till 
riskerna för allvarliga trafikrubbning
ar. Borrning och laddning kan visser
ligen ske, även om trafiken pågår, och 
själva sprängningen kan ske under ett 
kort uppehåll i trafiken, men den där
efter följande r~lativt tidsödande bort
transporten av sprängstenen och rens
ningen av tak och väggar kan ej ske 
under pågående trafik. Vi få därför 
tyvärr räkna med att under någon tid 
- S a 6 veckor - helt lägga ned 
trafiken i Södertunneln och ersätta 
den med busstrafik. Bussarna skola 
trafikera antingen sträckan Johan
neshov-Södermalmstorg eller Ring
vägen-Södermalmstorg, varvid spår
vagnstågen söderifrån skola framföras 
antingen till Johanneshov eller Ring
vägen och vända där. Undersökningar 
pågå f. n. om vilket alternativ som 
skall väljas och hur omstigningen 
mellan spårvagnstågen och bussarna 
skall ordnas tekniskt och taxemässigt. 
Enligt de preliminära planer som 

uppgjorts måste denna trafiknedläg
gelse ske instundande sommar. 

Även om de mest kritiska arbets
momenten komma att genomföras un
der denna period måste en hel del 
arbete utföras både i vår och under 
den kommande höst- och vinterperio
den. Under vissa arbetsmoment såsom 
valvgjutningar m. m. måste man där
för anordna enkelspårskörning under 
lågtrafiktid på sträckan förbi Med
borgarplatsens station. Både med hän
syn till denna enkelspårskörning och 
ombyggnaden av biljetthallen kommer 
Medborgarplatsens station att vara 
stängd för trafik under större delen 
av ombyggnadstiden, som kommer att 
räcka från i vår till fram på SOI11

maren 1950. 
För ombyggnaden av Slussenstatio

nen kommer ett detaljerat arbetspro
gram att göras upp, och det är här 
icke möjligt att gå närmare in på 
detta. Så mycket kan emellertid sägas, 
att innan den nuvarande vändslingan 
kan brytas, måste den förutnämnda 
kryssväxeln läggas in. Slingan måste 
nämligen brytas i så god tid, att det 
nuvarande trappsystemet och spärrut
rymmethinner ersättas av ett nytt, 
innan tunnelbanevagnarna sättas i 
trafik. Eftersom det är tänkt att Slus
senstationens ombyggnad under vå
ren och försommaren 1950 skall ske 
under pågående trafik och stationen, 
redan innan tunnelbanevagnarna sät
tas i trafik, måste förvandlas till en 
säckstation, kan den nuvarande vagn
materielen ej användas, ty tågen äro 
ej körbara i båda riktningarna. Äng
byvagnar måste således tillfälligt fö
ras över till de södra förortsbanorna 
på våren 1950, vilket även är nöd
vändigt med hänsyn till utbytet av 
växlar och korsningar såsom närmare 
beskrivits i SoB nr S år 1948. 

ÖlwQ., trängsel vid Slussen 
Efter övergången till tunnelbane

vagnar kommer trafikförhållandena i 
Södertunneln att, bortsett från den 
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nya driftformen och det fullt genom
förda spärrsystemet, ändras såtillvida 
som betydligt större trafikmängder 
komma att framföras. Genom att buss
linje 75 då ersättes med spårkommu
nikationer, kommer trafikunderlaget 
för de södra banorna att med ett slag 
ökas från 45 000 till ca 60 000, en ök
ning med ca 33 %. Spärrsystemen vid 
de tre Södertunnelstationerna måste 
dimensioneras med tanke på denna ök
ning, och vid t. ex. Slussenstationen 
räknar man med att under högtrafik
tid få bemanna minst 12 spärrar. Vid 
denna station måste man också ge
nom tydliga ljustablåeI' hj älpa trafi
kanterna till rätta, eftersom vart och 
ett av de två säckspåren kommer att 
användas av tåg ömsom mot Gubb
ängen och ömsom mot Örby. De större 
trafikmängderna komma också att 
medföra ökad belastning på de Yt
trafikmedel som passera Södermalms
torg, vilket i sin tur medför ökade 
svårigheter för de trafikanter, som 
där söka omstigning från tunnelbanan. 
Redan nu äro trafikförhållandena vid 
Södermalmstorg, som var och en vet, 
mer än· besvärliga, och så vitt man 
kan se, komma svårigheterna att öka 
och omstigningstrafikanterna därmed 
att få vidkännas en ytterligare sänkt 
trafikstandard så länge tunnelbanan 
inte kan föras vidare till Tegelbacken. 
Denna sänkta standard drabbar även 
trafikanterna på andra förortslinjer, 
som vända vid Slussen. En viss lätt
nad skulle kunna uppnås om t. ex. 
linjerna 16 och 17 i samband med 
brommabanornas införande i tunnel 
till Kungsgatan kunde läggas om över 
Västerbron och Hantverkargatan till 
Tegelbacken. 


