
Förortsbanestationen vid Alvik 
A V A VDELNI NGSINGENJÖR S TIG B YL UND 

Genom Kungl. Maj :ts beslut den 
23 december 1910 erhöll Stockholms 
stad tillstånd att anlägga en spårvägs
linje från S:t Eriksgatan på Kungs
holmen till Alviken l dåvarande 
Bromma socken. Vid den tiden fanns 
det emellertid ingen för spårväg lämp
lig broförbindelse över Tranebergs
sund, varför linjen, som öppnades för 
trafik under år 1912, till en början 
fick sin ändstation förlagd till östra 
sidan av sundet på Kungsholmen. Ge
nom beslut i stadsfullmäktige åren 
1909, 191 I och 1913 ställdes medel till 
förfogande för utförande aven pon
tonbro över sundet, och denna bro stod 
färdig för trafik i början av år 1914. 
Samma år utbyggdes linjen med ett 
dubbelspår till Alviken, och efter ut
vidgning av koncessionen även med 
dubbelspår till Äppelviken och enkel
spår till Ulvsunda. Detta år anlades 
sålunda den första stationen vid Alvik. 

På grund av den hastigt växande 
trafiken till Brommaområdet kom pon

tonbron med sin för sjöfarten öpp
ningsbara del att framstå som otill
räcklig långt tidigare än man från 
början beräknat. Ar 1930 framlades 
därför ett förslag till högbro, som se
dan byggdes under åren 1932--1934. 
Samtidigt därmed omlades Drottning
holmsvägen till sitt nuvarande läge. 
På brornmasidan flyttades vägen så
lunda norrut mellan högbrons land
fäste och Alvik och förortsbanan för
lades på egen banvall utmed vägens 
norra sida med de nuvarande statio
nerna Traneberg och Alvik. 

Stationen vid Alvik erhöll sin nu
varande utformning genom tillkomsten 
av Ängbybanan och Brommahallen år 
1944. Under åren dessförinnan om
byggdes växelbangården helt och hål
let väster om Vidängsvägen med de 
där befintliga trafikspåren och för
bindelsespår inlades till och från den 
nya hallen. Redan då var tanken den 
att Ängby- och N ockebybanorna skulle 
erhålla var sin viadukt över Drott

ningholmsvägen men på grund av 
bl. a. materialbrist måste man nöja sig 
med en sämre lösning, och Ängby
banan anslöts därför till N ockebyba
nans spår söder om den befintliga 
viadukten, där en ur säkerhetssyn
punkt otrevlig avgrening kom till 
stånd. 

Det mot staden förande trafikspåret 
erhöll vid denna ombyggnad planskild 
korsning med spåren till och från 
vagnhallen och Ulvsundabanans spår 
omlades på ömse sidor om hallområdet. 

Under innevarande år kommer en 
genomgripande utbyggnad av statio
nen vid Alvik med tillhörande spår
anordningar att påbörjas. Stadsfull
mäktige har till denna ombyggnad an
slagit 1,5 Mkr för årets arbeten. 

Vad är det då, som gör en utbygg
nad nödvändig? Skälet är Ängby
banans omläggning till tunnelbane
standard och de förändringar av ban
systemet i samband därmed, som ej 
kunnat genomföras eller förutses vid 



,, 

den föregående ombyggnaden. Sålunda 
kunna de blivande tunnelbanevagnarna 
ej framföras i växlar och korsningar 
av befintlig typ, strömöverföringen 
kommer att ändras till s. k. ström
skena, som förutsätter planskilda kors
ningar med övriga trafikleder även
som egen banvall, och sist men icke 
minst blir trafikeringen mer järnvägs
rnässig, än vad vi haft hittills med 
spårvagnarna. 

Endast Ängbybanan kommer till en 
början att ändras för tunnelbanetrafik 
och sammanbindas med tunneIbane
systemet i innerstaden. Flera utred
ningar och förslag angående Nockeby
banans ombyggnad för tunnelbanetra
fik föreligga även, men det har visat 
sig att svårigheterna och kostnaderna 
för närvarande äro så stora, att man 
tills vidare fått avstå härifrån. Spår
vägstrafiken skall sålunda tills vidare 
bibehållas på N ockeby banan och för
utsättes då framförd till Alviks sta
tion, där nockebytrafikanterna få stiga 
om till och från tunnelbanetågen på 
Ängbybanan. Särskilda insatståg kom
ma härvid att insättas fram till Akes
hovsstationen på Ängbybanan. Ulv
sundabanan, som än mindre än N ocke
bybanan lämpar sig för tunnelbane
trafik, kommer att nedläggas och er
sättas med busstrafik troligen redan 
innan tunnelbanevagnarna insättas i 
trafik. 

De nya tunnelbanevagnarna skola 
ej uppställas i Brommahallen. Hallen 
behövs för uppställning och skötsel av 
de spårvagnar av nuvarande ängby
typ, som skola gå kvar på Nockeby
banan ävensom för brommaområdets 
bussar. Möjligen kommer hallen att 
framdeles användas för ett mindre an
tal tunnelbanevagnar, men för huvud
delen av dessa vagnar planeras nu en 
hallanläggning intill den förlängda 
Ängbybanan vid Råcksta (Spånga
hallen) . 

:Med dessa förutsättningar har plan
läggningen måst ske av den förestå
ende ombyggnaden vid Alvik. Många 
trafiktekniska och spårtekniska pro
blem ha härvid fått lösas. Först och 
främst har det gällt att åstadkomma 
skilda spårlägen för Ängby- och N oc
kebybanorna. Dels kunna, som ovan 
nämnts, tunnelbanevagnar och spår
vagnar ej framföras på samma spår, 
och dels skulle - om en sådan möj
lighet förelegat - ett gemensamt 
spårläge för de båda banorna med
fört en stark minskning av trafikka
paciteten. Den nuvarande besvärliga 
och även farliga förgreningen av de 
båda banorna i plan söder om viaduk
ten över Drottningholmsvägen kom
mer sålunda att försvinna. 

Den nuvarande kurvan på Ängby
banan söder om viadukten över Drott
ningholmsvägen har en för den bli

vande järnvägsmässiga trafiken väl 
liten radie med endast 120 m. Denna 
snäva kurva kommer att medföra ökat 
slitage på spår och vagnar och där
med ökade underhållskostnader även
som begränsning av hastigheten. Kur
vans radie bör alltså om möjligt ökas 
och hänsyn har tagits härtill i den 
nya stadsplanen för Alviksområdet. 
Slutligen måste stationen utformas till 
en bekväm och rationell omstignings
station. Vagnarna på N ockebybanan 
skola på kortast möjliga tid kunna 
föras över från det östgående till det 
västgående spåret, och av- och påstig
ning skall kunna ske med betryggande 
säkerhet men ändå ej bli alltför tids
krävande. 

För Nockebybanan skall en ny via
dukt anläggas över Drottningholms
vägen med ett läge öster om den nu
varande viadukten. På södra sidan om 
den nya viadukten omlägges banan på 
en kortare sträcka och ansluter här 
till det gamla spårläget mitt för kvar
teret Spiselkupan intill Alviksvägen. 
På norra sidan om viadukten ledas 
spåren upp över en betongtunnel så 
att planfri korsning erhålles med 
andra spår. Banan sänkes därefter på 
vägen mot stationen, så att den ome
delbart väster om Vidängsvägen lig
ger i samma nivå som övriga spår. 
Det västgående spåret på N ockeby
banan föres över Vidängsvägen på 
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den norra av ele nu befintliga viaduk
terna men för det östgående spåret 
anlägges en ny viadukt. Efter att ha 
passerat V idängsvägen, går banan in 
mellan den gamla plattformen och en 
norr därom belägen ny plattform. 
Ungefär vid mittpunkten av dessa 
plattformar skall en kryssväxel inläg
gas mellan spåren, så att tågen kunna 
föras från det ena spåret till det andra . 

För att erhålla en förbättring av 
den ovannämnda trånga kurvan på 
Ängbybanan söder om Drottning
holmsvägen, har en ny viadukt även 
för denna bana planerats att komma 
till utförande i framtiden. Med hänsyn 
till nuvarande material- och arbets
kraftsläge skall den nya viadukten så
lunda ej utföras vid denna ombyggnad. 
I stället kommer elen nu befintliga 
viadukten att utnyttjas. Ängbybanans 
östgående spår följer på norra sidan 
om viadukten till en början det nu
varande trafikspåret. Sedan det pas
serat genom bergskiirningen i kurvan 
på norra sidan om sistniimnda viadukt, 
erhåller spåret ett nordligare läge än 
det nuvarande och ledes över Vidängs
vägen på en ny enkelspårig viadukt. 
Vid stationen passerar spåret på norra 
sidan om den nya plattformen och an
sluter ett stycke öster om denna til\ 
det befintliga spåret upp mot Trane
bergs station. Ängbybanans västgå
ende trafikspår får i huvudsak samma 
sträckning som det nuvarande spåret. 
Det följer sålunda södra sidan av den 
befintliga plattformen och föres över 
V idängsvägen på nuvarande viadukt. 
Korsningen med Nockebybanans båda 
spår sker planskilt i den ovanniimnda 
betongtunneln, varefter spåret anslu
ter till det befintliga läget på viaduk
ten över Drottningholmsvägen. 

Förbindelsespåren till och från 
vagnhallen komma iltt förläggas mel
lan Nockebybanans och Ängbybanans 
väst- resp. östgående spår. Det in mot 
vagnhallen gående förbindelsespåret 
passerar under Nockebybanan genom 
samma betongtunnel ,som det västgå
ende ängbyspåret. Det från hallen le
dande spåret sammanbindes med öst
gående trafikspåren på såväl Ängby
som Nockebybanorna genom ett växel
system omedelbart väster om Vid
ängsvägen, och det mot hallen ledande 
spåret förbindes på samma sätt med 
de båda banornas ,·ästgående trafik
spår. 

Själva stationen vid Alvik kommer, 
som framgår av det ovanstående, att 
förses med två plattformar, dels den 
gamla, ombyggd för tunnelbanevag
nar, och dels en ny plattform norr 
därom. Varje trafikriktning har sin 

plattform, den norra för trafiken mot 
staden och den söd ra för trafiken mot 
förorten. Nockebytrafikanter, som på 
väg mot staden skola stiga om från 
nockeby- till tunnelbanetågen, behöva 
sålunda endast gå tvärs över den 
norra plattformen, och detsamma bl ir 
förhållandet vid den södra plattfor
men för omstigning vid resa mot för
orten. De nuvarande tågen på Ängby
banan äro S0111 bekant körbara i båda 
riktningarna, och när dessa vagnar 
insättas i trafik på Nockebybanan be
höver man sålunda inte vända dem 
i sI inga. Genom kryssväxeln kunna 
tågen överföras från det ena spåret 
till det andra i samband med vänd
ningel1. 

Stationsplattformarna ges en längd 
av 145 m och förläggas med västra 
ändpunkten vid det östra landfästet 
för viadukterna över Vidängsvägen. 
Då plattformshöjden för tunnelbane
vagnarna blir betydligt större än för 
ängbyvagnarna på Nockebybanan, 
måste denna banas spår läggas högre 
än tunnelbanespåren. Det vid Vid
ängsvägen i anslutning till trapporna 
befintliga mellanplanet under viaduk
terna kommer att utbyggas, så att ut
rymme erhålles för biljettspärrar. Vid 
plattformarnas östra ändar anlägges 
eventuellt en gångviadukt till Trane
bergsområdet med trappförbindelser 
till stationen. 

Den härovan beskri vna ombyggna
den av spåranläggningarna och sta
tionen vid Alvik skall, som nämnts, 
påbörjas under innevarande år och 
beräknas vara avslutad någon gång 
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Under spårviadukterna över Vidängsvägen kommer ett plan att byggas, på lIi/ket spärrkios
kerna skola placeras mitt för trapp (lrna. 

under år 1950. Kostnaderna för un
derbyggnaden, dvs. för den nya via
dukten över Drottningholmsvägen. 
N ockebybanans viadukt över spåren 
på växelbangården, de nya viaduk
terna över Vidängsvägen samt övriga 
konstarbeten ävensom erforderlig ter
rassering ha beräknats till ca 2,2 Mkr, 
vartill komma spårvägsbolagets kost
nader för spåranläggning med ström
överföringssystem samt signaIanlägg
ning med ungefär r,S Mkr. 

Det mörknar över vägen . . . 
I många avseenden verkar det inte 

vara någon pappersbrist här i landet, 
men så är i alla fall förhållandet. 
Spårväg och Buss erhåller i år bara 
en viss del av den papperskvantitet, 
som förbrukades 1946, då upplagan 
var nJindre än nu. Det betyder att vi 
måste inskränka sidantalet i några 
nummer. På grund av ökad personal 
skulle vi egentligen behöva öka upp
lagan, men det går inte under nuva
rande förhållanden. För att säkra den 
lagerreserv, som krävs för efterbeställ
ningar och kompletteringar vore det 
värdefullt, om en del av våra läsare, 
som inte spar på tidningen , ville lämna 
den tillbaka, sedan den lästs, i stället 
för att kasta bort den. Om i någon 
familj flera medlemmar får tidningen, 
kanske det skulle räcka med ett 
exemplar. 

Vi får försöka hjälpas åt klara upp 
våra valutabekymmer. 

Red. 


