
Station Slussen ett ombyggnadsprogram 
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Fig. 1. Vid de sydvästra. tunnelbanornas införande får Slussen två plattformar. De sydvästra banornas spår kommer in i mitten och Ilord
sydbanans spår på yttersidorna. En ny tunnel utflires på sträckan Medborgarplatsen-Slussen. 

Som torde vara känt går planerna 
för utbyggnaden av den centrala tun
nelbanesträckan Kungsgatan-Slussen 
ut på att genomgående tunneIbanetra
fik skall kunna igångsättas omkring 
den 1 oktober 1957, således om drygt 
2~. år. Utöver de möjligheter, som 
härigenom öppnar sig för det fortsatta 
bostadsbyggandet i framför allt de 
södra ytterområdena kommer den ge
nomgående tunnelbanetrafiken att in
nebära något aven revolution i sta
dens trafikväsen. Framför allt får in
vånarna i de södra områdena känning 
härav, och den dagen är säkerligen 
efterlängtad, då man slipper att träng
as i Slussens spärrar för att därefter 
göra mer eller mindre framgångsrika 
försök att komma med de överbelas
tade yttrafiklinj erna vid Katarinavä
gen eller Södermalmstorg. De allra 
flesta kan i stället lugnt stanna ·kvar 
i tåget, och efter ytterligare 3 a 4 
minuters färd stiga av vid Klara eller 
Kungsgatan. 

Stationen vid Slussen skall dock 
dessförinnan förvandlas från en säck
station till en genomgångsstation, där 
tågen endast stannar för av- och på
stigning och sedan försvinner norrut 
på bron över Söderström. Samtidigt 
måste plattformarna förlängas så att 
i stället för de nuvarande 4 a 5-vagns
tågen upp till 8-vagnståg kan fram
föras. Med hänsyn till det begränsade 
utrymmet vid Slussen och kravet på 
att trafiken på de södra tunnelbanorna 
hela tiden skall fortgå obehindrat, blir 

detta ombyggnadsarbete relativt kom
plicerat och sannolikt ej utan sina be
svärligheter för såväl bolaget som 
dess kunder. Så mycket större blir 
lättnaden den dagen allt är färdigt. 

För att man skall förstå motiven för 
den ombyggnads plan, som skall ge
nomföras bör en blick först kastas på 
fig, I, som visar spåranordningarna 
vid Slussen i det framtidsskede, då 
även de sydvästra linjerna 13 och 14 
»tunnelbanefierats» och framdragits 
till innerstaden. Stationen får då två 
plattformar, den östra för syd- och 
sydvästgående trafik, den västra för 
nordgående, och fyra spår, de båda 
yttre för nord-sydbanan, de båda mel
lersta för sydvästbanorna. För att ge 
plats för dessa fyra spår maste sta
tionsområdet breddas så att det upptar 
hela utrymmet mellan Katarinavägen 
och SJ:s för tillfället övergivna tun
nel (den kommer igen som godstågs
tunnel). För att få ut det yttre, nord
gående spåret måste vidare en ny en
kelspårstunnel sprängas praktiskt ta
get hela vägen från Medborgarplat
sens station till Slussen. Detta arbete 
pågår, och meningen är således, att 
nord-sydbanans spår redan från bör
jan skall få sina rätta lägen. I avvak
tan på att de sydvästra banorna infö
res kan tillsvidare hela utrymmet mel
lan ytterspåren användas som platt
form, och på denna extra breda platt
form får även en tillräcklig stations
byggnad rum, Enligt detta skulle allt
så station Slussen den dag genom

gående trafik öppnas ha det på fig. 3 
visade utseendet. När de sydvästra ba
norna kommer, måste denna tillfälliga 
stationsbyggnad tas bort och den breda 
plattformen klyvas. På vilket sätt bil
j etthallsfrågan slutligen kommer att 
lösas studeras för närvarande som 
bäst. Helst skulle man ju ha velat få 
den permanenta lösningen från början, 
och man kanske ännu ej helt har 
släppt den tanken. Stadspartiet är 
emellertid mycket svårbemästrat ur 
stadsplanesynpunkt, varför en lös
ning kan dra ut på tiden. I syfte att 
säkerställa en acceptabel genomgångs
station har därför gatukontoret och bo
laget i avvaktan på ett slutligt besked 
kommit överens om en provisorisk lös
ning enligt fig. 3. Gången i ombygg
nadsarbetet blir nu följande: 

Arbetsskede I 

Under innevarande vinter och vår 
färdigspränges den nya enkelspårs
tunneln från Medborgarplatsen till 
Slussen och förses därefter med spår 
m, m. En kryssväxel anlägges norr 
om Medborgarplatsens station. Fram 
på eftersommaren, sedan även viss del 
av Sjömanshemmet rivits, skall så 
stationen kunna trafikeras på sätt som 
framgår av fig, 2. Det västra nya spå
ret kan trafikeras med 6-vagnståg, av
sedda för linje 18, och det av linje 18 
nu trafikerade spåret tas i stället i an
språk för tåg på linje 19. Eftersom 
kryssväxeln kommer ganska långt 
från stationen måste turtätheten gle
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Fig. 2. Station Slussens IItseende från hiisten 1955. Det nya spåret Medborgarplatsen-Slussen har tagits j bruk och spärrama flyttats. 
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sas ut något, men den därmed följan
de kapacitetsminskningen kompenseras 
av att längre tåg kan 'framföras på 
linje 18. Under tiden stationen trafi
keras på detta sätt och även under de 
följande skedena måste spärrlinjen 
flyttas och ur såväl personalens som 
allmänhetens synpunkt torde just spär
rarnas bibehållande i trafik under hela 
ombyggnadstiden komma att erbjuda 
de största svårigheterna. 

Arbetss.kede 2 

Det nuvarande av linje 19 trafike
rade spåret, det östra, blir genom den 
skildrade trafikeringen frilöst och un
der hösten pågår arbetena (på den 
streckade ytan) med dettas omlägg
ning i sid- och höjdled så att det kom
mer i rätt läge för den fortsatta fram
dragningen under Södermalmstorg och 

vidare norrut. När detta spår är ut
lagt flyttas tågen på linj e 19 dit. 

Arbetsskede 3 

Nu vidtar ett sannolikt ganska be
svärligt och tidsödande arbete med att 
utvidga bergtunneln utmed linje 19:s 
spår så att plattformen kan förlängas 
in i berget. Sprängnings- och betong
arbetena måste pågå under trafik och 
plattformen utläggas. Det har beräk
nats, att man fram på våren 1957 
skall vara i huvudsak färdig med be
tongarbetena. Tiden fram till I okto
ber 1957 utnyttjas sedan för uppfö
randet av biljetthallen och ombyggnad 
av trappsystemet vid Södermalmstorg 
och Katarinavägen. 

Under tiden som dessa olika arbets
skeden .pågår arbetas det på Söder
strömsbron och under Södermalmstorg. 

Här byggs en stor betongviadukt över 
godstågsspåren, och omflyttningar sker 
av de pelare, som uppbär Södermalms
torgs däck. Det senare är ett inveck
lat arbete, och pelarna skall inpassas 
såväl mellan tunnelbanans spår som 
mellan spåren på den underliggande 
godstågsbangården. 

Som syns på tig. 3, är det möjligt 
att bibehålla gångtunnelförbindelsen 
till Södermalmstorg och även att an
ordna en direkt trappförbindelse mel
lan Saltsjöbanans plattform och tun
nelbanan. När de sydvästra banornas 
spår en gång inlägges, måste tyvärr 
gångtunneln till Södermalmstorg tas 
bort, och det är även tveksamt, om en 
bekväm förbindelse till Saltsjöbanan 
kan ordnas. Dessa frågor studeras nu 
i samband med utredningen för den 
definitiva stationsutformningen. 

Hg. 3. Station SlusselI vid genomgående T-balletrafik. På dell breda platiformen kan en provisorisk spärrbyggllad IIppfiiras. En trappa 
kall anordnas till Saltsjöbanall. 


