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Drottningholmsvägen - den andra etappen 1 

tunnelbanebygget - snart färdig 
AV AVDELNINGSINGENJÖR STIG SAMUELSON 

M'arsnumret av Spårväg och Buss innehöll en 
utförlig redogörelse för de olika lösningar, som 
diskuterats ifråga om den nya Fridhemsplan . I 
närheten av denna trafikplats pågår just nu ett 
annat stort gaturegleringsarbete, som kommer 
att bli färdigt någon gång i sommar. Det är 
Drottningholmsvägens ombyggnad med andra 
etappen av den planerade tunnelbanan genom 
Stockholm, dvs bansträckan mellan Kristineberg 
och Mariebergsgatan. En kortfattad redogörelse 
för gatuomläggningarna och den nya banan i 
Drottningholmsvägen torde vara på sin plats. 

Efter årslånga utredningar och överväganden 
inom vederbörande kommunala verk uta rbetades 
det förslag till reglering av Drottningholmsvä
gen, som nu förverkligas . Vägen fram till detta 
förslag har varit mödosam och det torde när
mast vara gatukontoret, som angett riktlinjerna 
för detsamma. I förslaget har man lyckats lösa 

de föreliggande problemen på ett redigt och jäm
förelsevis billigt sätt utan att allt för mycket in
kräkta på Konradsbergsparken. Genom denna 
parkanläggning, som delvis kommer att bevaras 
även sedan Mariebergs- och Konradsbergsområ
dena helt tagits i anspråk för bostadsbebyggelse, 
har det för övrigt blivit möjligt att skapa ett sam
manhängande parkstråk mellan Norr Mälar
strand och Fredhällsparken till glädje och rekrea
tion för kungsholmsborna. Men det var om 
Drottningholmsvägen vi skulle skriva. 

Mellan Viktor Rydbergs Gata och Mariebergs
gatan kommer Drottningholmsvägen i färdigt 
skick att få en totalbredd varierande mellan 45 
och 50 meter. I mitten av den utbyggda gatan 
ligger tunnelbanan och på ömse sidor om denna 
utrymmena för gatutrafiken. Körbanorna bli 
breda med tanke på kommande tiders biltrafik 
och skola rymma 3 körfiler vardera. För cyk
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Drottningholmsvägen sedd från bron vid Mariebergsgatan. T. h. 
de provisoriska spårvägsspåren linder ombyggnadstiden. 

listerna bli r det utmed Konradsbergsparken en 
cykelbana - för övrigt redan färdig och i bruk 
- men i andra riktningen få de liksom nu trän
gas med bilarna på körbanan. På södra sidan har 
en vacker, något kuperad gångväg anlagts som 
ersättning för en trist gångbana. Vid Viktor 
Rydbergs Gata och Lindhagensgatan anordnas 
stora ci rkulationsplatser. Under cirkulationsplat
sen vid Lindhagensgatan blir det dubbla körba
nor med vardera 2 filer för gatutrafiken, vilka 
dock ej bli tillåtna för den långsammare trafiken, 
såsom t. ex. cyklisterna och hästskjutsarna, utan 
endast för bilarna. Busstrafiken kommer med 
hänsyn till hållplatserna att framföras i det övre 
planet. 

Tunnelbanan får vid Viktor Rydbergs Gata 
och Lindhagensgatan planskilda korsningar med 
gatutrafiken och går därför helt på egen banvall 
ända fram till Mariebergsgatan. Banan avstänges 
med stängsel från bredvidliggande körbanor. In
till dess tunnelbanans fortsättning in mot stadens 
centrum blivit ett faktum anslutas spåren i en 
brant ramp omedelbart öster om Lindhagensga
tan till nuvarande spår under viadukten vid Ma
riebergsgatan. Västerut sker anslutningen till de 
nuvarande spåren något hundratal meter öster 
om stationsplattformen vid Kristineberg. Av de 
nuvarande hållplatserna vid Viktor Rydbergs 
Gata, Thorildsplan och Lindhagensgatan kom
mer bara Thorildsplan att bibehållas. De båda öv
riga slopas. 

I framtiden, när tunnelbanans fortsättning bli
vit klar, komma tågen att gå in i tunneln mitt 
emellan Lindhagensgatan och Mariebergsgatan. 
A v den ovannämnda rampen kommer då endast 
att vara kvar körbanorna för biltrafiken. I tun
neln blir det sedan stigning upp till Fridhems

plans station,som troligen kommer att ligga all
deles under den nuvarande trafikplatsen . 

I profil kommer, som framgår av bilden, tun
nelbanan i Drottningholmsvägen att se ut som en 
berg- och dalbana. I det sammanhanget bör emel
lertid nämnas, att en sådan profil ur trafike
ringssynpunkt inte alls är ofördelaktig utan sna
rare tvärtom. Genom att stationerna vid Frid
hemsplan, Thorildsplan och Kristineberg komma 
att ligga högre än mellanliggande bansträckor, 
kommer nämligen både tågens start och broms
ning att underlättas. Därtill kommer att stations
läget vid Thorildsplan möjliggjort, att en gång
tunnel bygges tvärs under Drottningholmsvägen 
mellan Konradsbergsparken och bostadsområdet 
norr om Drottningholmsvägen. Denna gångtun
nel står genom trappa i direkt förbindelse med 
stationen, varför spårvägstrafikanterna kunna 
komma till och från spårvagnarna utan att be
höva korsa gatutrafiken. Tunneln kommer även 
att underlätta passagen för de gångtrafikanter, 
som vilja korsa gatan. Denna gångtrafik torde 
bli ganska betydande f ramdeles när Konrads
bergsom rådet helt bebyggts. 

I det första skedet kommer spårvägslinje 2 att 
ligga kvar i Drottningholmsvägen. Avsikten är 
att linjen skall bli kvar så länge bebyggelsen 
inom Mariebergs- och Konradsbergsområdena 
inte på allvar tagit fart och bostadsområdet om
kring Thorildsplan inte kan tillgodoses med an
nan innerstadstrafik. Linje 2 kommer därför att 
ligga kvar i Drottningholmsvägen så länge som 
Mariebergs Ammunitionsfabrik och Psykiatriska 
sjukhuset finnas kvar och möjligheter icke före
ligga på grund av gummibristen att ersätta in
nerstadstrafiken på linje 2 i Drottningholmsvä
gen med någon busslinje. För att kunna verkställa 
anslutningen av linje 2 ha speciella och rätt dyr
bara anordningar måst vidtagas. Bl. a. har det 
varit nödvändigt . att bygga särskilda sidoplatt
formar på stationen vid Thorildsplan för spår
vägstågen på linje 2 med hänsyn till dörrarna på 
de nuvarande vagnarna, vilka omöjliggöra att 
den för förortstågen avsedda mittplattformen 
användes. Av säkerhetsskäl måste vidare den 
södra plattformen för linje 2 utrustas med sär
skild trappa, så att trafikanterna icke tvingas pas
sera över spåren i vägen för de inlöpande tågen, 
vilket skulle ha blivit fallet om endast mittplatt
formens trappa hade funnits. Den norra plattfor
men har däremot icke ansetts behöva någon så
dan trappa, då trafikanterna på linje 2 här pas
sera till och från hållplatsen omedelbart framför 
de vid stationen hållande innerstads- och förorts
tågen. För att förhindra direkt passage mellan 
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sidoplattformarna för linje 2 och gångbanorna 
på andra sidan de intill plattformarna gränsande 
körbanorna komma stängsel att uppsättas. 

Stationen vid Thorildsplan skall med hänsyn 
till förgreningen resp. anslutningen av linje 2 

även förses med signal- och säkerhetsanordnin
gar. För tåg i riktning västerut - mot förorten 
resp. Fredhäll - bli r förgreningsväxeln omlägg
bar med pedalkontakt. Vid anslutningsväxeln för 
tåg mot staden blir det signaler för att eliminera 
riskerna i växeln. Förortsbanetågen få därvid i 
viss mån förkörsrätt men även tvåans tåg kunna 
under vissa betingelser påverka signalerna och få 
därmed möjligheter att i vissa fall stoppa för
ortstågen. På grund av den täta tågföljden och 
därmed risken för påkö rningar skola även block

. signaler anordnas på hela sträckan mellan Ma
riebergsgatan och Kristineberg. I båda riktnin
garna bli r stationen vid Thorildsplan hållstation. 

En ytterligare fördel med det projekterade lä
get för stationen vid Thorildsplan är att framd e
les när tunnelbanesystemet färdigställts och tun
nelbanevagnarna tagits i bruk ett särskilt förbi n
delsespår mellan tunnelbanan och centralverksta
den i Hornsberg kan byggas. Detta spår, som en
dast får användas nattetid under betryggande sä
kerhetsåtgärder, kommer att utgå från norra spå
ret på stationen vid Thorildsplan , lägges i norra 
körbanan alldeles intill rampmuren för underfar
ten vid Lindhagensgatan och svänger sedan in 
i denna gata, där det anslutes till ett planerat för
bindelsespår med centralverkstaden. Genom den
na spårförbindelse kommer det att bli möjligt att 
för reparation och revision forsla tunnelbanevag
narna till och från verkstaden. U r flera synpunk
ter - inte minst ekonomiska - är detta av stor 
fördel, då eljest förbindelsen mellan tunnelbanan 
och spårsystemet i innerstaden endast hade kun-

Schaktet sett från Victor Rydbergs Gata. T. v. de provisoriska 
spåren. 

Den nya leden sedd från väster. I bakgrunden viadukten vid Vik
tor Rydbergs Gata. 

nat ordnas vid Skanstullsbron. På ett planerat 
spår i Alvsborgsgatan mellan Ringvägen och 
Skanstullsbron skulle det nämligen vara möjligt 
att överföra tunnelbanevagnarna från tunnelba
nan till spåren i Ringvägen. Härifrån skulle se
dan tunnelbanevagnarna ha framförts samma 
väg som linje 4 nu går till Fridhernsplan för att 
sedan därifrån över en planerad spårförbindelse 
utmed uppfartsrampen nedanför S: t Görans 
sjukhus nå spåret i Lindhagensgatan. Transport
vägen för tunnelbanevagnarna skulle sålunda i 
detta fall ha blivit den långa sträckan Skanstull
Västerbron-Hornsberg i stället för som nu pla
neras Thorildsplan-Hornsberg. Nyttan och vär
det a v det föreslagna förbindelsespåret till Tho
rildsplans station torde därmed vara uppenbara 
för var och en. 

Då avsikten är att framdeles på samtliga tun
nelbanestationer i innerstaden anordna spärrar, 
har ett spärrutrymmeplanerats mellan gångtun
neln och trappan till mittplattformen vid Thorilds
plan. Eftersom spärrarna inte behövas genast 
komma de att byggas först, när trafiken på den 
västra delen av tunnelbanan i en eller annan form 
sätts igång på allvar. Enligt de nu föreliggande 
planerna skulle ingångsspärrar anordnas intill 
väggarna och med tanke härpå ha utrymmen för 
spärrkiosker reserverats i väggmurarna. Even
tuellt behövliga utgångsspärrar skulle då kunna 
anordnas i mitten av spärrutrymmet. Lämpligaste 
detaljutformningen av spärrarna kommer senare 
att övervägas, när erfarenheter vunnits av de pla
nerade nya spärrarna i tunnelbanestationen vid 
Slussen. 

För spärrpersonalen anordnas öster om gång
tunneln och med ingång direkt från denna ett 
personalrum, vars detaljutformning för dagen 
icke fastställts. Möjligheterna till förvaring av 
kläder, matsäck m. m. ha emellertid beaktats. 



Särskilda ha här för be
lysmngs- och signa1centraler liksom även för toa
letter och ;>caUULi ,,,m...,,',, 

Bland 
mellan 
experiment 
gen från olika av 
olycksfallen i tun
nelbanestationerna just i vilplanen och 
med tanke härpå har försöksvis vilplanet i 
pan vid Thorildsplan helt slopats. I stället kom
mer trappan att ledstång även i mit
ten. För att så som möjligt underlätta 
transporter av komma 

likaledes på att 
anordnas utmed 

kan även belysningen i 
blir mycket riklig och att i sinom tid för

mentstation och erfarenheterna 

den bästa belys
avsikt att ned

Thorilds-

att till grund av 
stationer på tunnelbanan. 

andra etapp av tunnelbanan genom 
Stockholm har en viktig del Nyli

igångsatts konstruktionsarbetet 
för delar av tunnelbanan. Härvid 
komma egna och utländska att ligga 
till grund och vi nära den att det 

småningom skall en 
ultramodern tunnelbana, som väl kunna 

sig med utländska banorna. I 
sinom tid skall tidning ge 

projekteringsarbete. 


