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.När man går ner i en T-banestation 
tänker man i allmänhet inte på var
för stationen ser ut som den gör. T
skylten sitter ju vid ingången, trap
norna leder ner till biljetthall och 
spärrar, och därifrån kommer man 
via rulltrappan ner på plattformen för 
att åka med sitt tåg. Det är ju bara 
som det skall vara. Kan det egentligen 
vara på något annat sätt? 

Så resonerar vi fåkunniga. Men här 
begår vi ett fel. Varenda detalj på 
stationen, från T-skylten vid entren 
till papperskorgen på plattformen har 
kommit dit, inte aven slump utan 
som resultat av ett oändligt plane
ringsarbete. Det är detta som är arki
ternas verksamhetsområde. De vet var
för trappan ser ut på ett visst sätt, 
varför kakelplattorna har fått just den 
färgen, varför soffan är gjord i just 
den modellen och av just de materialen 
och varför skyltarna har just den 
storleken. De har själva ritat och över
vakat tillkomsten av allt som ingår i 
en T-banestations utrustning och sett 
till att allting fyller sin speciella funk
tion. 

När man sitter och pratar med ar
kitektkontorets chef, arkitekt SAR 
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Magnus Ahlgren, i arkitekternas ny
ligen färdigställda lokaler, får man 
ganska snart en känsla av att arkitek
ter är människor som angriper sin,a 
problem ur helt andra aspekter än vi 
vanliga dödliga. Att tänka annorlunda 
ligger givetvis i arkitektarbetets natur, 
men för oss, som sällan eller aldrig 
sysslar med sådana saker, förefaller 
det vara fräscha, tankeväckande och 
stimulerande aspekter som rullas upp. 

- Det är många som tror att arki
tektur blir ett självändamål för sina 
utÖvare och mer eller mindre spefullt 
kallar oss för »esteter» och annat i 
samma stil, säger Magnus Ahlgren. 
Enligt vår uppfattning skall riktig 
arkitektur tjäna människorna och de
ras behov. Tappar man den kontakten 
kan man inte längre tala om arki
tektur. 

Vår uppgift är att i trafikens in
tresse åstadkomma lokaler som fyller 
de krav man har rätt att ställa på 
dem. I samarbete med berörda parter 
planerar vi de lokaler som skall byg
gas och försöker sedan ge form åt de 
framförda önskemålen. 

Det är klart att man vid ett trafik
företag får speciella problem att brot-
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tas med, fortsätter Magnus Ahlgren. 
Men till sin art skiljer sig inte vårt 
arbete här från annat arkitektarbete. 
Ur många synpunkter är det emeller
tid betydligt enklare a tt t. ex. bygga 
en fabrik på en viss tomt. När det 
gäller att bygga en riktigt fungerande 
T -banesta tion får man arbeta med 
många okända faktorer. Hur beter sig 
egentligen människor i en trafikappa
rat? Hur återverkar t. ex. deras för
störelselusta på vårt arbete? Riktlin
jerna för människans beteende i tra
fiken är tämligen vaga och outfor
skade och ger upphov till mycket 
funderande och mycken diskussion vid 
problemlösningen. 

Vår målsättning, när vi bygger en 
T-banestation, är att ge den en rela
tivt anonym utformning. Människor 
skall ju bara gå rakt igenom statio
nen. De skall inte behöva engagera sig 
i arkitekturen. Den skall därför vara 
enkel och smidig vardags-arkitektur. 
För den skull behöver den ändå inte 
vara tam. Färgerna får emellertid inte 
vara för starka, formerna inte för upp
seendeväckande. Det visuella intrycket 
skall inte vara betungande. Enkelhet 
är det primära. 

Forts nösta sida 

Modellen til! lem-us studeras av fr. v. arkitekt Karl Gustav Svensson, arkitekt Karl A//ert, 
arkitekt Maglltls Ab/gren och ingenjör A/exis Hög/a11der. 



FortJ från föregående Jida 

Förutom dessa synpunkter måste vi 
också tänka på att anläggningarna 
skall hålla i många år och på att tra
fikanterna skall kunna ta sig fram 
lätt, enkelt och säkert. För att för

-hindra olyckor, som kan uppstå om 
folk kommer på iden att vilja åka på 
trappräcken, har vi exempelvis försett 
dessa med s. k. åks toppar. Vidare för
söker vi i möjligaste mån undvika 
halkrisker, bl. a. genom att i gångtrap
porna från gatan gjuta in värme
slingor i stegen, så att snö och is smäl
ter. Ett annat önskemål, som vi måste 
ta hänsyn till i vårt arbete, är att 
lokalerna skall vara lä ttstädade. Där
för har trapporna, så ofta tillfälle gi
vits, försetts med soprännor på ömse 
sidor för att underlätta städningen. 

Det bärjade så smått 

För närvarande arbetar 15 man på SS 
arkitektkontor. De nya lokalerna i 
vindsvåningen på Tulegatan har de 
själva ritat och dit flyttade de i mit
ten av februari i år. Största delen av 
utrymmet upptas av ett jättestort rum 
som är avdelat med två mellanväg
gar. Med tanke på allt teamwork, som 
förekommer på ett arkitektkontor, 
vill man ha stora lokaler. Längs ena 
långsidan finns sju smårum, där bl. a. 
en modellverkstad är inrymd. Många 
är de modeller som under årens lopp 
vuxit fram i papp och plastelina, t. ex. 
Vällingbysta tionen och Icarus. 

Hl4r länge har det då funnits arki
tekter vid spårvägen? Ja, själva arki
tektverksamheten började i liten skala 
år 1948 då arkitekt SAR Peter Celsing 
kom över till SS från Gatukontoret. 
Till en början inhystes arkitekterna i 
olika provisoriska lokaler - från 1951 
till februari i år har de haft sin arbets
plats i det hoppackade spårvägsmu
seets lokaler. 

I början hade SS-arkitekterna bara 
hand om planeringen av förortssta
tionerna. När Magnus Ahlgren 1952 
kom till SS fick han av Celsing överta 
denna verksamhet, vilken först 1954 
utvidgades till att omfatta all arki
tektverksamhet på själva T -banan. 
Den är nu uppdelad i tre grenar: -in
nerstadssta tioner , förortss ta tioner och 
inredning. 

För innerstadsstationerna svarar in
genjör Alexis Höglander och till sin 
hjälp har han tre man. Deras uppgift 
är att utforma T-banestationer i in
nerstaden med vad därtill hör av en
treer, trappor, biljetthallar, spärrar, 
plattformar samt personal- och ser
viceutrymmen. 

Motsvarande åligganden på förorts
nätet har arkitekt SAR Karl-Gustav 
Svensson med bistånd av fem man. 
Här tillkommer så viktiga problem 
som hur stationen skall inpassas i den 
omgivande terrängen på ett ändamåls
enligt och snyggt sätt och hur platt
formstaken skall konstrueras. 

Så snart det blir fråga om inred
ningsarbete tar arkitekt Karl Allert 
hand om tyglarna. Med en ritare som 
medhjälpare vakar han över allt som 
rör möblering, affischering, biljett
kiosker, spärrar, soffor, skyltar, pap
perskorgar, ur och automater. '. 

»Man har anledning vara tacksam» 

Arkitektkontoret bygger emellertid 
inte bara stationsbyggnader under och 
ovan jord utan också hus, kontor och 
butiker. Ställverket vid Johanneshov 
är dess andas barn, likaså SS nybygge 
Icarus i Gamla Stan, för vilket dess 
arkitekt Magnus Ahlgren fått många 
lovord. Här gällde det inte bara att 
skapa en för SS behov ändamålsenlig 
byggnad. Nej, stora hänsyn måste ock
så tas till Gamla Stans omgivande be
byggelse och husets läge i själva hjär
tat av Stockholm. 

Mycket beröm har både inhemsk 
och utländsk expertis slösat på Väl
lingbystationen. De kända utländska 
arkitekttidskriherna har ägnat stort 
utrymme åt denna station och studie
besöken har kommit i jämna ström
mar. 

För närvarande arbetar man på ar
ki tektkon toret mest med T-banans 
sammanbindningsdel och utbyggnaden 
av västra och södra T-banorna. I de 
senare ingår bl. a. Skarpnäcksbanan. 
Sedan kommer turen till den syd
västra banan som skall ha samman
lagt 16 stationer. 

Mycket arbete läggs också ner på 
den reklam och den konst som skall 
pryda T-banan. Att t. ex. kakelplat
torna hållits i neu trala färger beror 
just på att det förekommer så mycket 
mer färg i de stora affischer som sätts 
upp på T-banans väggar. 

Om denna nya miljö skriver C F 
Ahlberg i tidskriften Byggmästaren: 
»För hundratusentals invånare i denna 
stad kommer tunnelbanan att bli en 
daglig upplevelse. Inget annat bygg
nadsverk kommer att bilda miljö för 
så många så ofta. Om överhuvudtaget 
den arkitektoniska miljön har möj
lighet att på verka människorna, har 
tunnelbanan också på detta område en 
enorm betydelse, och man har anled
ning att vara tacksam för den sakliga 
och ärliga utformning den har fått.» 

IlIgef!iörerno Urban Gille t. v. och Ake 
Niluon har ett privat litet mndaborduamtal 
om en arkitektoniJk IItformning. 

Ingef!iör Slig Holmgren I. v. och arkitekt 
Göran Welinder i flIlIderJamma 
lankar om hllr svällgd en plattform bör vara. 


