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Stationerna på de södra tunnelbanornas 
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De nya tunnelbanestationerna på 
förortssträckorna kommer genom sitt 
ofta centrala läge och sin stora pas
sagerarfrekvens att bilda liksom centra 
i bebyggelsen. Och genom att biljett
försäljning och -visering skall ske 
vid stationerna, kommer de att bli ar
betsplats för rätt många personer. 
Därför har man inte bara försökt att 
efterkomma kraven på rent teknisk 
ändamålsenlighet, utan man har också 
sökt att få stationerna så trivsamma 
och för sin omgivning så tilltalande 
som möjligt. Detta gäller emellertid 
inte bara stationsbyggnaderna och de 
därtill direkt anslutna anläggningarna 
utan banan i sin helhet. Sålunda kom
mer t. ex. inte signalsystemets servis
utrymmen att vara spridda utefter ba
nan utan koncentreras till stationerna, 
där de mestadels förlagts under platt
formsändarna. 

Här följer nu en kort redogörelse 
för det byggnadsprogram, som arki
tektkontoret arbetat efter, j ämte en 
beskrivning av vissa konstruktioner 
och material, som skall komma till an
vändning vid byggandet av de IS sta
tionerna utefter linjerna Johanneshov 
-Stureby och Johanneshov-Hökar
ängen. 

Bilderna la -le visa en stationförlagd ovan 
spårplanet. 

la 1) Gångviadukt med entre till biljetthal
len . 2) Spärr med biljett- och viserkiosker. 
3) Plan till trappa ned mot plattformen. 4) 
Kiosk för tidningar och tobaksvaror. s) Lager 
till d:o Jämte telefonkiosk. 6) Soprum. 7) 
Pannrum. 8) Elcentral. 9) Befälsrum. 10) 
Avräkningsrum. 11) Toaletter medfijrrum. 
12) Matrum. 

förortssträckor 
ARKITEKT SAR PETER CELSING 

På väg till och från tågen passerar sammanlagd volym av 10 m". Den är 
trafikanterna en spärrbevakning, vars helt sluten, och genom elektrisk upp
personal är placerad i bilj ettförsäJ j värmning kan den hållas vid rums
nings- eller viserkiosken. Den först temperatur. De båda försäljnings
nämnda har två sittplatser och en platserna är skilda åt genom en glasad 
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lb. Perspektiv av biijetthallen. T. v. ingål1gsdiirrar fråll gatan. T. h. spärrkioskema. 
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le. Sektion som bl. a. visar takkonstruktionen av triangulära fackverk, på vilka takpallelen 
beståe/lde av skivelement tipp lägges. 

vägg, som förhindrar drag även om 
båda försäljn ingsluckorna är öppna. 

Viserkiosken med plats för en sit
tande har sidan öppen mot spärrpas
sagen, så att viseringen lätt kan ske 
även vid stark trafikanttillströmning. 
Även i denna kiosk inrättas elupp
värmning. För båda kiosktyperna har 
undvikits lågt si ttande glasytor både 
vid sidan och bakom sittplatserna. 
Själva hallen, i vilken kioskerna är 
placerade, uppvärmes genom rör
slingor i golvet, kompletterade med 
vanliga panelradiatorer, och man räk
nar med att här kunna hålla en tem
peratur av 18". Genom att golven an
lägges med lutning mot golvbrunnar 
och skrapgaller anordnas vid ingångs
dörrarna bör det bli lätt att hålla rent 
i hallen, och golven torde bli någor
lunda snygga och torra även vid 
ogynnsam väderlek. Alla dörrar ut till 
gata och plattform blir självstängande 
och enkelgående, och då de förses med 
tätningar, kommer både trafikanter 
och personal att vara väl skyddade i 
hallen . 

Förutom med spärranordningar 
kommer hallarna att förses med kiosk 
för försäljning av tobaksvaror och 
tidningar, telefonhytt, dricksvatten
fontän och anslagstavlor. 

I närmast möjliga anslutning till 
biljetthallen förlägges vissa personaI
och servisutrymmen. Det blir sålunda 
ett e.rpeditionsrum för avräkning, re
dovisning och rapportskr~vning, där 
det förutom stolar och bord kommer 
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att finnas blankettskåp, låsbara skåp 
för växelkassor och bilj etter, kassa

. skåp för redovisade dagskassor etc. 
Vidare blir det ett befä,lsrum, från vil
ket stationsbefälet kan övervaka och 
kontrollera trafiken. H är inredes 
skåputrymmen samt skriv- och telefon
plats så att befälet kan stå i förbin
delse med trafikledningen och övriga 
stationer i gruppen. En högtalaran
läggni ng gör det möj ligt för befälet 
a tt lämna meddelanden till trafikanter 
i hallar och på plattformar. Dessa ut
rymmen är på alla stationer placerade 
ovan jord och har direkt dagsljus. 
Detsam ma gäller matrummet, som ut
rustas med bord och stolar, förva
ringsskåp för porslin m. m., diskbänk 
i rostfritt stål, och anordning för upv
värmning och förva ring av medhavd 
mat. 

Toaletterna förses med förrum, där 
plats finns för tvättställ, kl ädhängare 
etc. Vidare blir det lokaler för statio
nens drift, rum för gas eldad värme
panna, städ- och soprum etc. 

, , 
I 

D 

1\ /1 
D 
j 

~ 

, 

~ f\ 
J"J 

1 

Bilderna 2a - 2d visa ell station belägen under spårplanet. 
2a. Plan av biljellltallen etc. 1) Emreparti fråt, gatan. 2) Spärr med kiosker. 3) Trappa 
upp mot plattformelI. 4) Kiosk (iir tidl1ingar och tobaksvaror. 5) Lagerrum fiir d: oJämte 
telefot/kiosk. 6) Soprum. 7) Panl/rulll. 8) Toaleller. 9) Befälsrum. 10) Avräkningsrul11. 

11) Matmm. 12.) Nedgål1g till skyddsrum. 



Dessa utrymmen, som sammanlagt 

uppgår till ca 150 m2
, skulle inte kunna 

placeras på plattformarna.. då detta 
skulle hindra trafikanternas rörelse til I 
och från tågen och dessutom hindra 
sikten. Därför har lokalerna på de 
flesta ställen sammanfogats i en enda 
byggnadskropp, som placerats i et 
plan skilt från plattformsplanet. Pao 

själva plattformarna kommer nu en 
dast vind- och regnskydd att uppföras 
Det sistnämnda utgöres till en börja!1 

endast a v ett 45 m långt tak. 

Vid de flesta av de stationer det här 
är fråga om var redan förut alla be
tongkonstruktioner såsom landfästen , 
gångtunnlar, viadukter etc. gjutna, 
och stationsbyggnaderna har därför 
måst anpassas därefter. De olika sta
tionerna har diirför inte kunnat byg
gas efter samma ritningar utan kom
mer att vara varandra ganska olika 
både i plan och uppbyggnad. Tre hu
vudtyper kan emellertid särskiljas: 

J. Stationsbyggnad ovan spårplanet. 
2. D:o under spårplanet. 3. Station 
med biljetthall i anslutning till platt
formen men med personal och servis
utrymmen i en friliggande byggnad. 

Några prov på de olika stationsty
perna ges i illustrationerna. 

Principen för valet <lV konstruktio
ner och material till dessa byggnader 
har varit att få fram verkligt under
hållsfria ytmaterial, som vid skada 
lätt skall kunna bytas ut. Man har valt 
lätta och utrymmesbesparande isole
ringsmaterialoch en stomme, som 
utan större svårighet medger föränd
ringar. Den väggkonstruktion man 
kommit fram till består aven ram
stomme av metall rör, som är uppde
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2d_ Perspektivbild at' hallen 1110t spiirrama och trappan upp mot plattformen. 
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2b. Sektion ;'isande de två spårviadukterna. I I/litten spärrkiosken. 
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2C Perspektiv från gatan med viadukter och entre till slationen. 

lad i standardelement med 75 cm 
bredd, i vilken isolerings- och ytma
terialet fästes. Där så behövs kan 

stommen t j äna som dörr eller fönster
karm. På utsatta platser t. ex. i bil
jetthallarna, kommer ytbeklädnaden 
att bestå av plastplattor, ett material 
som länge prövats bl. a. i bussinred
ningar. Det är hårt, lätt, tvättbart och 
har en teckning som gör att repor och 
ritningar föga syns på det. På golven 
i utrymmena för allmänheten läggs 
kvartsmosaik eller sintrade plattor 

~ med halkfria fogar och i expeditions
och personalutrymmen blir det lino
leummattor. Taken klädas med Ijud
absorberande plattor. Affischering 
kommer att ordnas i hallarna och på 
plattformarna, och då affisch bredden 
är 70 cm, kan affischen sålunda väl 
passas in det fält, som ramelementen 
bildar. Genom att dessa affischer by
tas undan för undan kommer stora 
partier av väggarna att hållas rena, 
samtidigt som man erhåller en trevlig 
dekor. Affischerna kommer att genom 
sin prydliga inramning och glada fär
ger ge en trivsam omväxling åt sta
tionernas i övrigt i neutrala färger 
hållna interiörer. 
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'iTI\lIONStl US PliIlTfOR", rM Bilderna Ja - Je visa station med biljetthall i direkt alISlutning till 
plat!formen och med personalutrymmen etc, i friliggande här ej återgiveH Jb. TIJärsektiol1 av biljetthallen (den vänstra 

byggnad, häJften av bilden) samt plat~rorm (den högra
Ja. Plan av biy'etthall etc. 1) Trappuppgång från gångtunnel under spå häJften). Bilden visar hur biljetthalls- och 
ren. 2) Trapplan /lied elttre till biljeuhallen. J) Trapphus /led till källar plattformstaket går i ett. 
våningen, vars plan framgår av den undre delen av bilde/t. 4) Spärr med 
kiosker. 5) Plattform. 6) Re/ärlln/. 7) Elcentral. 8) Toaletter_9) Rum 

f ii/' gasmätare. 10) Pmmmm. 
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3d. Perspektiv från biljett/'allel1s entredörrar av biljettlrall /lied spärrar samt glas- och dörr
parti 11I0t plattformen. 
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JC.: Tvärsektion genom trapphuset. 2) Hu
vudtrappans överplan. J) TrapP"edgång till Je, Perspektiv av stationsanläggningen sedd från gatan. T. v. trapphus och linder detta en 

underplanet. 8) Toalett. 10) Pal1llrllm. friliggande byggnad intill banvallen. 
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