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Intresset för att anlägga tunnelbanor i Stockholm är av ganska gam
malt datum. Redan omkring sekelskiftet började man diskutera olika 
tänkbara sträckningar för underjordiska banor, vid denna tidpunkt i 
första hand för att skapa en snabb jnfart för den då nyanlagda Djurs
holmsbanan, Sveriges första elektriska bana, men även med tanke på 
Lidingöbanorna. Man tänkte sig vidare, att dessa banor från norr och 
nordost på längre sikt skulle förenas med banor mot Bromma, varvid 
sträckningen i innerstaden skulle beröra bl. a. Stureplan, Gustav Adolfs 
torg och Centralen. Dessa ursprungliga tunnelbaneplaner var fr am
sprungna ur i första hand enskilda exploateringsintressen och gav inget 
['esultat vid den fortsatta behandlingen inom stadens förvaltni~g, efter
som man där, rätt naturligt, fö rst ville noggrant penetrera förslagen ur 
stadens synvinkel. Sedan den fortgående folkökningen lett till de stora 
inkorporeringarna av Bromma och Brännkyrka, togs därför i slutet p å 
20-talet loJ<albaileproblemet ånyo upp ·under delvis andra förutsätt
ningar. Det blev nu i första hand de växande förortsområdena i Enske
de , Brännkyrka och Bromma, som kom att bestämma planläggningen, 
varvid 1930-års trafikkommittes arbete med de senare ändringar, vilka 
betingats av utvecklingen, alltjämt kan sägas vara i princip grundläg
gande för projekteringen. Man nådde sålunda fram till den slutsatsen, 
alt förortsbanorna väster- och söderifrån borde förenas med varandra 
medelst en: underjordisk bana genom innerstaden. Som en första etapp 
öppnades sträckan Skanstull-Slussen hösten 1933, dock tillsvidare i 
~pär\'ägsstandard, och vid Tranebergsledens byggande 1933~34 anord~ 
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nades spårvägen med planskilda korsningar och mittplattformar så 
att en ombyggnad till tunnelbanestandard sedermera skulle kunna ske. 
De för ett beslut om banans sträckning genom innerstaden nOIT om 
SInssen erforderliga utredningarna bedrevs i slutet av 30-talet. Ar 
19·11 beslöt stadsfullmäktige, alt banan i princip skulle dragas enligt 
det s. k. SveavägsaJternativet dvs. så som den nu till stor del utförts . 
Räknat västerifrån följer sålunda banan, efter alt passerat TI'anebergs
bron, Drottningholmsvägen i öppet schakt fram till Mariebergsgatan , där 
den dyker in i bergtunnel, som under Fridhernsplan och S:t Eriksgatun 
samt under vissa delar av kvartersmarken leder fram till S:t Eriksbron. 
Här har en spårbro byggts omedelbart under gatubron med utnyttjande 
av brons landfästen och mellanstöd. Tunnelbanan fortsätter sedan un
der E:t Eriksplan, S:t Eriksgatan, Karlbergsvägen, Odenplan, vidare i 
kurva mellan Stadsbiblioteket och Observatoriekullen till Sveavägen, 
som följes ända fram till den blivande Sveaplatsen i korsningen Svea~ 
vägen-Klarabergsgatan. Banan skall därefter framgå under Klara
bergsgatan och Vasagatan samt underkorsa Norrström. Vid Munkbron 
dyker banan upp igen och förenas vid Slussen med den nuvarande 
banan under Södermalm efter att ha passerat Söderström på bro. 

Det må här inskjutas, att då stadsfullmäktige beslöt hur tunnelbanan 
i princip skulle framdragas genom' innerstaden, det samtidigt angavs 
en ordningsföljd, enligt vilken de olika delsträckorna skulle byggas. 
Först skulle i samband med Drottningholmsvägens reglering förorts
banan på delen Kristineberg--Mariebergsgatan ges en föl' den komman
de tunneltrafiken ändamålsenlig utformning med från gatutrafiken 
planskilda korsningar vid Viktor Rydbergsgatan och Lindhagensgatan. 
Därefter avsågs sträckan Slussen- Kungsgatan komma till stånd och 
förenas med den befintliga tunneln under Södermalm. Till slut skulle 
delen Lindhagensgatan-Kungsgatan utföras och därigenom skulle den 
genomgående tunnelbanan vara färdig. Motivet för denna ordningsföljd 
var farhågorna för att exploateringen inom Enskede och Brännkyrka 
';kulle medföra svåra trafikförhållanden, såväl på de trånga gatulederna 
~enom' Gamla stan som särskilt vid Slussen, där omstigningstrafikell 
väntades växa avsevärt. Tunnelbanans framdragande till stadscentrum, 
där flertalet av invånarna har sina arbetsplatser, skulle lösa dessa pro
blem och ge' trafikanterna en bättre trafikservice. Att farhågorna var 
fullt berättigade ger dagens situation belägg för och man måste ur den 
synpunkten beklaga, att den ursprungligen tänkta ordningsföljden av 
skilda orsaker ej kunde genomföras. De ovanligt invecklade stadsplane
frågorna på sträckan Slussen-Tegelbacken, d1ir järnv~igen skulle flyt
tas tunnelbanan dragas fram och nya stora gatulcder skapas och där 
staden och staten skulle samsas såväl om utrymmet som om ekonomien 
och de estetiska frågorna inom detta känsliga statJ:.;parti gjorde emeller
tid, att man då kriget slutade och spaden kunde siittns i marken ej had0 
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Bild 1. Stockholms tunnelbanenät. 

några färdiga planer att gå efter. Arbetsprogrammet måste därför kas
tas om, så att man i stället började bygga sträckan Lindhagensgatan
Kungsgatan, vilken sträcka ju också var angelägen, då man planerade 
en inkorporering av Spånga och en storexploatering inom detta område. 

Sedan 1941 har en del väsentliga förändringar i banans dimen
sionering måst vidtagas. Orsaken härtill är främst den oväntat 
starka befolkningstillväxten särskilt under första hälften av 40
talet, vilket föranledde en ny prognos för Stockholms och 
Stor-Stockholms folkmängd. År 1941 ansåg man, att folkmäng
den i Stor-Stockholm skulle uppnå högst 900 000 invånare och 
anpassade bansystemet därefter beträffande såväl antalet till ett 
oeh samma spårpar anslutna grenlinjer som kapacitet, tåglängd 
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och vagnstorlek. De nya prognoserna, som pekade hän mot en folk
mängd på 1,1 a 1,3 miljoner med en häremot svarande ökning av kravet 
på tunnelbanans kapacitet, föranledde först en omprövning av det antal 
förortsbanor, som söderifrån skulle anslutas till tunnelbanan. U rsprung
ligen hade man tänkt sig att ansluta ej mindre än 7 hanoI' till ett och 
samma spårpar antingen direkt eller med omstigning, nämligen för
utom de tre nu tänkta även Saltsjöhanan, en ny bana mot Årsta samt 
de båda sydvästra banorna mot Mälarhöjden och Midsommarkransen. 
En utredning om bansystemets kapacitet visade nu, att det icke var 
möjligt att ansluta såväl de södra som de sydvästra banorna och att 
man därför måste reservera plats för två spårpar,dvs. fyra spår på 
den centrala sträckan. Den härigenom uppnådda fördubblingen av 
kapaciteten syn tes emellertid ej tillfyllest, varför en ytterligare kapaci
tetsökning möjliggjordes genom en ökning av stationslängderna från 
110' m till 145 m, motsvarande en ökning av tåglängden till S vagnar. 
Ökningen av stationslängden samt trafikekonomiska överväganden 
ledde till att vissa intill varandra liggande stationer sammanslogs. 

Utsträckning och trafikunderlag 

Söderifrån anknytes tre banor oeh västerifrån en (bild 1). Möjlighe
terna att anknyta en bana från Solna-Sundbyberg hålls emellertid 
öppna och vidare kan den tillsvidare som matarlinje fungerande Nocke
bybanan anslutas om så skulle visa sig berättigat i framtiden. Bansyste
met kommer att kompletteras med ett antal matarbusslinjer, vilka ej an
givits på bilden. Möjligheten av ett andra bansystem, som ju förberetts 
såväl genom att plats reserverats för fyra spår på den eentrala sträckan 
som genom reservationer i förortsområdenas stadsplaner, framgår även 
av bilden. Tidpunkten för tillkomsten av detta andra bansystem sam
manhänger med bebyggelseplaneringen för hela Stor-Stockholmsom
rådet och förutsätter ett interkommunalt samarbete på trafikplane
ringens område, vartill början skett genom den för ett par år sedan 
tillsatta Stor-Stockholms trafikutredning. Det första bansystemet får, 
Solnahanan ej inräknad, ca 37 km dubbelspår, varav 7 km i tunnlar. 
Stationsan talet blir ca 47, innebärande ett medelavstånd mellan statio
nerna på ca SOO . m. 

Det till bansystemet direkt hänförbara trafikområdet, dvs. bebyggel
seområden som kan anslutas utan att matarbusslinjer behöver tillgripas, 
uppgår till ca 170000 invånare söderifrån och 100000 invånare väster
ifrån. Därvid har inräknats de områden inom Stockholms stads admini
strativa gräns, som antingen redan är bebyggda eller för vilka stads
planer eller generalplaner föreligger. Tunnelbanans kapacitet på den 
för samtliga förortsbanor gemensamma innerstadssträckan, där signal
systemet dimensioneras för 40 åttavagnarståg i varje riktning per tim-

Stockholms tUl1l1elbancsystem 

me eller ett tåg varje 11/ 2 minut, medger emellertid större trafikområden, 
nämligen ca 200000 invånare såväl söder- som västerut. De förefintliga 
marginalerna kan utnyttjas antingen för att ansluta befintliga och pla
nerade områden medelst matarbusslinjer eller för att förlänga banorna 
utanför stadsgränsen. Västerut vill man dessutom, som redan nämnts, 
hålla möjligheterna öppna för ett införande aven eventuell bana 
mot Solna och Sundbyberg. Hur många invånare, som i praktiken 
kan anslutas, är svårt att med säkerhet säga på förhand. Avgörande 
härvid är bl. a. hur nära den teoretiska max.-kapaeiteten man kan. kom
ma, vilket beror på rutinen hos såväl trafikledning som trafikanter, och 
vidare hur max.-kapaciteten rent tidtabellsmässigt kan utnyttjas vid hop
.fasningen av trafiken från flera grenlinjer, vilka kanske harsinsemel

. lan olika trafikunderlag. 
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STANDARD 
Allmän standard 

De trafikuppgifter man vill lägga på tunnelbanan och de fördelar man 
vill vinna kan i korthet sammanfattas på följande sätt. Det gäller att 
möjliggöra en för bostadsförsörjningen erforderlig exploatering av yt
terområden, som ligger 10 a 15 km från stadscentrum samt att bereda 
den växande förortsbefolkningen snabba, säkra och punktliga förbin: 
delser med innerstaden. Härigenom vinnes också en välbehövlig avlast
ning av infartsleder och innerstadens trånga gatunät. Genom att trafik 
överföres från de kollektiva transportmedlen i gatuplanet till tunnel
banan kan man vidare spara personal och förbättra trafikekonomien. 

För att på ett tillfredsställande sätt kunna fullgöra dessa uppgifter 
måste tunnelbanan ges en från vanliga förortsspårvägar avvikande tek
nisk standard. De långa och tunga tågen kräver sådana strömmängder, 
att luftledning ej blir ekonomisk. i\'lan har därför gått över till ström
skena eller s . k. tredje skena. De höga hastigheterna och långa inbroms
ningssträckorna gör, att man inte kan köra på sikt utan måste ha elt 
konsekvent genomfört blocksignalsystem. För att förkorta stationsuppe
hållen sker manövrering av samtliga vagnars dörrar centralt från 
en plats i tåget. Vagntypen och det stora antalet trafikanter i varje vagn 
gör det praktiskt ogenomförbart att ha konduktörer på vagnarna. I 
stället ordnas spärrar på stationerna. Tågpersonalen består således en
dast av förare och tågvakt, oberoende av tågets längd, och däri liggel' 
en stor del av ekonomien. På grund av de höga hastigheterna och de för
hållandevis långa bromssträckorna samt strömskenan är det vidare nöd
vändigt att alla gator korsas planskilt. 

Hanleknisk standard 

Några bantekniska data för tunnelbanesystemet framg år av nedau
stående tabell: 

Max .-hastighet ....... . ca 70 km/h 

Minsta kurvradie . ... . 200 m (400 m önskvärt) 

Maximianslutnig . . . .. . 1: 2;) (40 0/00) (1: 40 al: 30 ön skv iirt max.) 


" på station 1: 100 (10 0/00) (1 : 200 önskvärt max .) 
Plattformslängd ..... . 145m 
Plattformsbredd . . .. . . 6-9 m 
Ballasttjocklek . . . ... . 0,50 m 
Syllavstånd, högst . .. . 0,87 m 
Rälstyp ..... . . . . . ; .. . 43,2 kg (1924 års SJ-modell) 

Till grund för banans dimensionering i höjd- och sidled ligger en nOI'
malsektion för fria rummet, som ovillkorligen måste innehållas. För att 
därjlirntc gc plats för kablar, signaler m. m. tillämpas en hyggnadssek-

Stockholms lunnelbanesyslem 
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Bild 2. Normalseklion {ör tunneln. 

tion, som alltså följes vid måttsättning av tunnlar oeh viadukter och 
vars norm ala utseende på raksträcka framgår av bild 2. I kurvor göres 
erforderliga tillägg för vagnarnas ytter- och innerhäng samt lutning på 
grund ay rälsförhöjningen. 

För att maximihastigheten 70 km/h skall kunna hållas, krävs en 
teoretisk minimiradie av ca 290 m, om rälsförhöjningen tillåtes bli så 
stor som 200 mm. I praktiken vill man dock i allmänhet ej gå så högt 
och det är därför önskvärt, att kurvradien ej understiger 400 m. I vissa 
trånga passager i innerstaden har dock kurvradier på ned till 200 m måst 
tillämpas, vilket medför hastighetsbegränsning. Dessutom stiger under
hållskostnaden för spåret mycket kraftigt vid små kurvradier och denna 
kostnad hör från fall till fall vägas mot byggnadskostnaderna för att få 
en blittre kurvstandard. Mellan raksträckor och cirkulära kurvor in
lägges öyergångskurvor. 

Långa och branta nedförslutningar kan minska tågens retardations
förmåga och därigenom öka den erforderliga bromssträckan vid nöd
bromsning, så att hastighetsrestriktioner blir nödvändiga, om den önsk
värda tåg tätheten skall hållas. Branta uppförslutningar, särskilt vid 
start från stationerna, ökar strömkostnaderna eller minskar accelera
tionen. Maximilutningen 1: 25 bör därför tillämpas endast, då så är 
absolut nödvändigt. Ur driftekonomiska synpunkter bör stationerna 
läggas på höjdpunkter i banprofilen. Mellan olika lutningar inlägges 
vertikalkurvor, som helst ej bör ha mindre radie än 3000 m. 

Plattformarna har en längd av 145 m, vilket som förut nämnts ger 
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Bilr! 3. l?lllltrapFI. 

plaL~ för 8-vagnarståg. Plnttformsbredden iir på innerstadsstationcrna 
normalt ca 9 m och på förortsstationerna (:j fl 7 m. Plattformshöjclen äl' 
1,16 m över räls underkant. 

Stationcrnas principiclla lltformning 

Jämte vagnarna är stationerna den del av tunnelbaneanläggningen, 
som allmänheten kommer i närmare kontakt med. Det intryck 
man kommer att få av tunnelbanan hänger alltså till stor del 
på stationsutformningen. Genom ett system av trapp- och gångför
bindelser förmedlas kontakten mellan gatuplanet och plattformen och 
däremellan finnes anordningar för biljettköp och biljettkontroll, Fö,' 
stationspersonalen anordnas tjänste- och måItidsrum och av praktiska 
skäl förlägges även ett antal andra driftutrymmen till stationerna. Där 
utrymme finns, inrättas smärre butiker för allmänhetens betjäning, 

Normalt utformas en tunnelstation i innerstaden på följande sätt. 
vrån olika punkter i gatuplanet för fasta trappor med anslutna gång
tunnlar' ned till en omedelbart under gatan liggande biljetthal!. Man 
har sökt ge trapporna, vilka för att ej inkräkta på gångbaneutrymmet 
helst bör anordnas i vidliggande fastigheter, och gångtunnlarna en 
bredd av ca 4 m och biljetthallarna de ungefärliga dimensionerna 
15 X 20 m med variationer, beroende på stationens betydelse och de 
lokala förhållandena. I biljetthallen anordnas kiosker för biljettförsälj
ning och biljettlwntroll, i framtiden sannolikt kompletterade med bil-

Stockholms tunnclbancsystem 

Bild 't. Biljetthall, Bild 5, Plattform . 

.icttlllHskincr med automatisk myntväxling, För den tjänstgörande 
pc,'sonalen byggs i omedelbar anslutning till biljetthallen dels matrum 
och toaletter, dels avräkningsrum för räkning av dagskassorna samt 
på vissa stationer befälsrum. Utmed biljetthallens bakre vägg ~mord
nas några småbutiker. 

Från biljetthallen leder trappor ned till plattfOl'men, vars djup under 
hiljetthallen varierar mellan ca 3,7 och 18 m. Vid samtliga stationer 
finns här uppåtgående rulltrappor och vid större höjdskillnader enbart 
rulltrappor, således även för nedåtgående trafikanter. Rulltl'apporna 
har en lutning mot horisontalplanet på 30° och en i.nvändig fri bredd 
av 1,2 m, vilket medger två personer på varje steg, Hastigheten, mätt 
utmed trappans lutning, är för trappor under 10 m lyfthöjd 0,65 m/s 
och för högre trappor 0,75 eller LO m/s. (Bild 3.) 

Plattformen är som nämnts 145 m lång och belägen mellan dc två tra
fikspåren. På grund härav har spåren måst säras på ganska långa sträc
kor bortom stationsändarna, innan det normala spåravståndet kan åter
tagas, Inom det utrymme, som på detta sätt uppkommit utanför stations
ändarna, har olika driftutrymmen kunnat inbyggas. För stationernas 
elförsörjning finns fördelningscentraler samt dieselelektriska reserv
kraftaggregat, som automatiskt träder i funktion så snart nätspänningen 
sjunker under ett visst värde. För signalsystemet erforderliga reläer har 
samlats i relärum, ett vid vardera stationsänden. Vidare förekommer 
kopplingsrum för drivströmmen, utrymmen för säkerhetsutrustning 
samt i en del fall smärre repa"a tionsutrymmen och personalrum för 
banarbetare. Stationerna komplett eras med fläktaggregat för ventilatio
nen av personalrum, butiker m. m. samt städskrubbar och soprum, 

Någon speciell ventilation av biljett- och plattformshallar förekom
mer i allmänhet icke. Tunnelbanors ventilationsproblem hänför sig hu
yudsakligen till två omständigheter, dels värmeutvecklingen på grund 
av den stora energi, som tillförs av tågmotorerna, dels draget i sta
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tianernas trappuppgångar och biljetthallar på grund av tågens koh'
verkan i tunnlarna. Det första av dessa problem avser man att lösa ge
nom att i ventilationsschakt mitt emellan stationerna suga ut tunnel
luften. Lufttillförseln sker då via stationsnedgångar och särskilda schakt 
omedelbart intill stationsändarna. Dessa hjälpschakt väntas också bidra
ga till en fördelning av de från tågen uppkommande luftstötarna och 
därigenom mildra luftströmmarna i biljetthallarna. Att dessa strömmar 
kan vara obehagliga både för personalen och allmänheten framgår av 
en utförd undersökning vid Medborgarplatsens station, där vindstyrkor 
på upp till 8 mJs uppmätts i dörröppningar vid tågs ankomst eller av
gång från stationen. 

Den här beskrivna principutformningen av tunnelstationerna gäller i 
stora drag även förortsstationerna, även om dimensionerna och behovet 
av driftutrymme där är betydligt mindre. Man försöker lägga biljetthal
len skild från plattformen, antingen under spårplanet eller över. Trap
porna överbyggs för att få minskad snörenhållning och över plattfor
marna anordnas plattformstak. Vid projekteringen tas hänsyn till ey. 
anslutande busstrafik samt till lämpligaste gångvägsförbindelser, cykel
parkering m. m. (Bild 4, 5.) 

För allmänhetens orientering förses stationerna med erforderliga 
skyltar och trafikanvisningar. På plattformarna anordnas destinations
skyltar, som strax före ett tågs ankomst upplyser om dess destination, 
särskilt nödvändigt om grenlinjer finns. Vidare uppsättes högtalare och 
ur med sekundvisare. 

TUNNELBANAN 

KUNGSGATAN-LINDHAGENSGATAN 


Byggnadsarbetena på tunnelsträckan Lindhagensgatan-Kungsgatan 
påbörjades i okt. 1945 och i okt. 1952 beräknas denna bandel vara 
klar för trafik. Bil. 1- 3 visar tunnelsträckans läge i plan och profil. 
Bild G Yisar de konstruktionstyper som kommit till användning oeh 
bild 7-9 anger de fem stationernas konstruktiva utformning. Av 
profilen framgår att banan lagts så nära gatuplanet som möjligt 
utom för de två bergtunnelsträckorna. De synnerligen varierande 
grundförhållandena har gett upphov till många besvärliga men samti
digt intressanta byggnadstekniska problem. En del av dessa kommer 
a ll i korthet beskrivas i det följande. 

Tunneln börjar strax öster om Lindhagensgatans korsning med Drott
ningholmsviigen. Bortsett från tunnelmynningen vid Lindhagensgatan 
och uppfarten till S :t Eriksbron ligger hela Kungsholmssträckan i berg. 
Markundersökningarna visade en dellågpunkter i bergytan just på den 
plats där första stationen - station Fridhemsplan - skulle placeras. 
För att klara dessa lågpunkter lades spåret här på ett djup av ca 20 m 
under markytan. Med ledning av tidigare sprängningsarbeten i denna 
trakt väntade man att finna ett hra berg för tunneln. Så var också fallet 
för den första tunneldelen fram till stationen vid Fridhernsplan. Vid 
denna punkt , där man på grund av ökade spännvidder, ett flertal tvär
tunnlm', rulltrappsschakt m. m., hade behövt särskilt bra berg försäm
rades i stället bergets beskaffenhet högst avsevärt. Trots omfattande 
bergrensningar visade det sig svårt att få fast berg. Dessutom uppträdde 
i tunneltaket ett fenomen, som gruvfolk brukar kalla knäppberg. Det 
är horisontellt skiktat berg, som ger fast bergsvar strax efter utspräng
ningen, men i vilket det efter någon tid börjar knäppa, varefter vissa 
delar av taket lossnar och faller ner. Det kvarstående bergtaket förefal
ler alt vara bra men nyssnämnda procedur upprepar sig och bergtaket 
måste därför förstärkas. Förstärkningarna utgjordes i båda fallen av ca 
1,5 m breda och 0,3-0,7 m tjocka betongvalv med en delning av 3-4 rn 
(Bild 10). Till skydd mot vattendropp frå n berget samt mot mindre ste
nar, som kan lossna mellan förstärkningsbågarna, avgränsades stations
utrymmet med ett fristående tunnskaligt betongvalv samt med 1/ 2-stens 
tegelväggar. Både hetongvalvet och tegelväggarna placerades så långt 
från bergväggen att mellanrummet kan besiktigas. (Bild 11-13.) 

I den östra enkelspårstunneln omedelbart norr om stationen fanns en 
krosszon i berget, som tyvärr kom att ligga mitt i hjässan på bergval
vet och som dessutom följde med i den kurva, i vilken tunneln skulle 
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Bi/d 10. Station Fridhemsplan. 

sprängas. I denna tunnel måste mycket omfattande förstärkningsarbeten 
utföras. 

För tunnelsprängningens utförande användes knämatningsmaskiner, 
typ RH 655 w utan mellanblock samt borrar försedda med hårdmetall
skär. Borrning, laddning och skrotnin'g utfördes från en borrställning 
monterad på ett gammalt busschassi, som för egen maskin kunde trans
portera ställning~n till önskad plats. (Bild 14 och 15.) Lastningen utför
des med grävmaskin i dubbelspårtunnlar och stationstunnlar samt med 
släpskopa och lastplan i enkelspårs tunnlarna. För borttransporten an
vändes lastbilar. 

Trots fÖI'stärkningsarbetena blev kostnaderna fÖl' spårtunniaI' och 
stationsområden i berg avsevärt mycket billigare än motsvarande arbe
tcn utförda som betongkonstruktioner i öppet schakt i annat material 
än berg. 

Tunneldelarna på ömse sidor om S:t Eriksbron utgöres av tvåledade 
betongramar, grundlagda på utfylld mark. Närmast brons landfästen 
har utfyllningen en tjocklek av 7 a 8 m under tunneln och dess sam
mansättning är mycket varierande. Enär utfyllningen skedde vid sekel
skiftet och sedan dess varit utsatt för tung och intensiv trafik och då 
tunnelkroppens vikt är mindre än de bortschaktade jordmassornas, an
sågs det dock möjligt att grundlägga direkt på den utfyllda marken. 
Med tanke på att fyllningen till vissa delar bestod av lera sammanbands 
rambenen med stagbalkar. Hittills har inga sättningar kunnat iakttas. 

För att trafiken över S:t Eriksbron skulle kunna bibehållas under 
byggnadstiden användes på ömse sidor om bron den byggnadsmetod 
som åskådliggöres av bild 16 och 17. 

Figur 18 visar banans läge under S:t Eriksbron. Öppningarna i bro
pelarna utfördes redan vid gatubrons ombyggnad år 1936. För att min
ska bullret från tågen gjordes makadamballasten genomgående över 
bron. 
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Bi/d 17. S:l Eriksgatall. 

Vid station S:t Eriksplan 1{lg ett ca 7 10 tjockt lageto av spriingstell 
närmast gatan. Detta var mycket svårschaktat, varför det ansågs lämp
ligt att utföra stationsdelen som cn tvåledsram, trots de hartiga dimell
sioner denna erhöll. (Bild 19.) Med denna konstruktion var det näm
ligen möjligt att använda samma arbetsmetod som intill S:t Eriksbron. , 
:\Ian utfötode alltså relativt smala sehaktgravar för vardera rambenet, 
göt ramen och återställde gatan. Bortschaktningen av de slora jord
massorna inom ramen kunde sedan utföras med grävmaskiner utan 
alt gatult°afiken stördes därav. Enär ulIoymmet inom ramen ansågs 
vara onödigt högt föl' stationen, i;lbyggdes ett meHanbjälklag, som är 
fristående från ram konstruktionen. Utrymmet över bjälklaget skall 
h~Tas ut som garage eHelo lagerutloymme. 

De markundersökningar, som utfördes för stationen, visade att gnmd
vattenytan låg på + 8,0 vid stationens södra ände oeh på + 11 ,5 vid den 
norra. Banans to. u. k. ligger här på + 7,5 m Ö. havet. Av undersökning
arna kunde man sluta sig till att grundvattenytan utgjordes aven serie 
mindre grundvattendammar, skilda åt genom vattentäta jordlagelo. Vat
tenflödet \'ar obetydligt och vattenmängden skulle utan' svårighet ha 
kunnat dräneras bort, om inte vissa byggnader vid stationens norra 
iinde varit grundlagda på träpålar. En förstärkning av byggnadernas 
grundläggning hade blivit mycket dyr och svår. Det var därför nödvän
e1igt att bibehålla grundvaltenytans höjdläge vid dessa byggnader. Under 
sehaktningsarbetets gång avtappades flera av de små grundvattendam
marna, men trots att tunnelschakten gick fram endast ca 25 m från en 
av de byggnader, som var grundlagd på pålar, och trots att sehaktbotl
nen låg ca 10 m under grundvattenytan vid pålningen, klatoade sig den 
grllndvattendamm, i vilken pålgrundläggningen för nyssnämnda bygg
nad var placerad. För att inte återfyUningen mot tllnnelsidorna skulle 
tjänstgöra som dräneringsledning oeh så småningom dränera bort va tt
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Bild 20. TIUlnelinslag vid kv. Kamelian. 

net vid pålarna, åter fylldes cn kortare sträcka nedströms pålningen med 
puddlad lera på båda sidor om tunnelkroppen till samma höjd som den 
aktuella grundvattenytan. Enär det var omöjligt att avgöra från vilken 
sida av tunneln som tillflödet till ifrågavarande grundvattendamm 
skedde, utfördes en dykarledning under tunnelkroppen så att grund
vattenytorna på ömse sidor om tunneln kan kommunicera. 

I trakten av S:t Eriksplans station utfördes förstärkningsarbeten för 
flera husgrunder intill tunnclbanan. Genom alt utföra de i bild 20 vi
sade förstärkningsarbetena blev det möjligt alt, trots den dåliga berg
Hickningen, tunnIa sig fram under fastigheten kv. Kamelian 14 och 
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Hi/d 22. Slalion Odellp/ClIl. Bi/d 23. Slalion Odenp/G11. 
Iso/erin{lsarl>elen pår/år. F/yllbar formsläl/ning 

användes. 

i1ngl'unsande gatudclal', vilket "innebar stora ekonomiska fördelar inte 
minsl durigenom, att spårvägs- och övrig gatutrafik i Karlbergsvägell 
lwndc fortgå utan stöl'llingar av byggnadsarbetena. ' 

I bergtunneln under I{al'lbel'gsvägen utfÖl'des vissa fÖl'sval'sarbeten 
för en framtida fÖl'grening av tunnelbanan IUOt Huvudsta. Samtidigt 
byggdes ett uppställningsspår Qch vissa viixelspål', vilket hade till följd 
att berget undel' Karlbergsvägen på en del ställen ble\' mycket sönder
trasat och omfattande förstärkningal' måste utföras. 

Odenplans station liggel' i en bergskiirning. Det visade sig ändamåls
enligt att här' utfol'ma tunneltaket som ett valv. De anol'dningal', som 
måste utföras med tanke på en dubblel'ing av stationen för den framtida 
J-luvudstnbanan komplie('r~de utför~ndet, men tl'Ots delta blev denna 
st~tion den billigaste med undantag för bergstationen vid Fl'idhemsplan. 
Samtidigt torde denna takutformning gÖI'a, att stationen blir den ur ut
.<;eendcs~ ' npunkt mest tilltalande pil denna tunnelsträcka. (Bild 21 - 23.) 

Vid kv. Spelbomskan nr :1 invid Oden torget gllr tunneln fram så när~ 
under den norra delen av byggnaden på tomten, att huset måste grund
läggas direkt på tunnelns bärande konstruktion. För att inte störande 
ljud från trafiken i tunneln skall tränga upp i byggnaden utfördes en 
invändig, ljudisolerande tunnel, vars utformning framgår av bild 24. 
För att minska risken för liuc!överföl'ing genom berget ökades lwllast
ljockleken här' till ca 1 m. 

Stadsbiblioteket och Handelshögskolan är grundlagdiI på åsgrus. 
Detta visade mycket stOl' beniigenhet att skakil ihop till en t~ital'e lag
ring \'id nc \'ihl'i1tioncr, som spontiagning och pålning flsta<lkom i 
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P/Ol? 

Hihi 2/,. L.iudisole/'in{J linde/' kv. Spelbo/llskan II/' .3. 

marken. För att inte allt fÖl' stora sättningar skulle uppstå i nY!'isniilllllda 
byggnader, måste grundläggningen föl' Stadsbibliotekets sydvästra och 
Handelshögskolans nordöstra hörn nedföras till samma djup S01ll tun
nelns grundläggning. Bild 25 och 26 visar en sådan grundförstärkning 
vid Hand('}shögskolall . 

. Arbetet med Rådmansgatans station medförde många intressanta pro
blem. Tunneln ligger här under grundvattenytan på en sträcka av ca 
350 m. Den djupast belägna delen av konstruktionen ligger ca 2 m under 
havets medelvattenyta. Man kunde här välja mellan att gjuta undervat
tensbetong eller att göra en grundvattensänkning. För att pröva möjlig
heten att sänka grundvattenytan utfördes en ca 20 m lång monolit ome
delbart söder om Rådmansgatan enligt samma metoder för sänkning av 
grundvatten, som tyskarna använt bl. a. vid byggandet av tunnelbanorna 
i Berlin. Provanläggningen visade sig gå över förväntan bra. varför 
metoden anviindes för hela ifI'ågavarande sträcka. Bild 27 vism
hur grundvattensänkningen utfördes. Med ett fåtal pump rör vid de dju
past belägna konslruktionsdelarna och med en pumpning av endast 
1 000--1 500 l/min. kunde tillräcklig sänk!ling av grundvatlenylan er
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Nild 	26. TLIllllelk/,oppell vid 
H (//uLels hör/skolall. 

hålJ<ls på heja den ca 350 JTl långa del av lunneln där den erfordrades. 
En följd av de vidstriickta sänkningstr:.!llar, som därvid uppstod, VaJ' 

att vattenytan hölls sänkt inom ett mycket stort oml'åde under den tid 
av ca 2 år, som det tog alt bygga denn:.! sträcka. Man kunde befara, 
att byggnader, som låg inom sänkl~ingsoIl1rådet, skulle komma att sätta 
sig, men någon sättning förorsakad av grunc1vllttensiinkningcn kundc 
inte påvisas. 

Markundersökningarna för Rådmansgatans station hade visat, att 
vissa smärre lerskikt fÖI'ekom i grunden. Sedan schakten för denna 
sträcka hade utförts, visade det sig alt dessa lel'skikt val' mycket besväl' 
ligare än man kunnat vänta sig samt snedställda på det sätt bild 28 vi
sar. Man försökte fÖI'st grundlägga tunneln på träpålar, som skulle dri
vas ned så långt, all friktionen mot den del av pålarna, som befann sin 
linder det understa lerskildet, skulle vara tillräcklig för att bära lasten 
från tunneln. Det visade sig emellertid omöj ligt att slå ned träpålaI'I1a 
till önskat djup. De krossades vid nedslagningen redan innan de kommit 
igenoIl1 det understa lerskiktel. Föi'sök med pålar av 33 kg riils visade 
sig däremot gå mycket bra . Rälsen kunde utan svårighet slås ned till 
önskat djup, som i detta fall måste bli ca 45 m under gatans plan. 

Tyvärr medförde I' älspålningen andra olägenheter. Efter några dagars 
pålning visade det sig, all en fastighet på Sveavägens östra sida , mitt 
för det ställe där pålningen pågick, salte sig mycket kraftigt. Efter 10 
dagars pålning var sättningen 15,6 mm och eftel' ytterligare 16 daga;' 
var den 48,6 mm. Då sättningarna inte visade någon tendens alt avstanna , 
och då kraftiga ·spl·ickol' uppstått i byggnaden samtidigt som :spännver
ken lllellan spontvägfwrna i den ca 20 m breda schakten i Sveavägen 
uppenbarligen erhöll större påk ~inningal' iin vad de räknats för, måste 
pålningen avbrytas. 

.. , 
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Hild 27. Grundvallensiinknin{J vid station RådlllG/lsya/an. 

Anledningen till de kraftiga sättningarna i samband med ,"älspål
ningen torde vara att vibrationerna vid pålningen skakade ihop de sand
lager vid pålens nedre del, som tidigare inte varit lagrade på tätast möj
liga sätt. 

Eftersom det visade sig omöjligt att finna någon lämplig metod för 
pålarnas neddrivning utan slagning, utarbetades ett förslag till grund
läggning av tunneln utan pålning. Enligt detta förslag, bild 29, gjordes 
tunnelkonstruktionen så styv, att den skall kunna utjämna de ojämna 
sättningar, som kan uppkomma vid lerans konsolidering. Enligt de 
geotekniker, som rådfrågades, torde lerans sammanpressning vid kon
solideringen inte komma att överstiga 10 cm. En sådan sättning kan 
tunnelkroppen klara även om den endast skulle inträffa längs den ena 
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Bild 28. Statioll Rådmnnsgalall. Mal'kulldcrsÖkllillg. 

kanten. Om sammanpressningen blir ännu större, har sådana anord
ningar vidtagits, att taket i spårtunneln samt utrymmet ovanför detta 
tak kan lyftas. Den del av tunneln som utförts på detta sätt har en längd 
av 60 m och är uppdelad i tre monoliter. Fogarna mellan dessa monoli
ter har utformats så, att de tillåter upp till 10 cm sättning av mittmono
liten, utan att av denna anledning några längsgående krafter uppstår i 
konstruktionen. 

Sveavägssträckan mellan Tegnergatan och Adolf Fredriks Kyrkogata 
var praktiskt taget den enda delsträcka, som inte erbjöd några bygg
nadstekniska problem. Grundmaterialet utgjordes av sand, och be
tongramarna, som kunde grundläggas övel' grundvattenytan, hade näs
tan konstant spännvidd. Söder om Adolf Fredriks Kyrkogata började 
lel'skikt åter uppträda i sanden. Längre söderut växte lerskiktets tjock
lek snabbt och vid Thulehuset uppgick det till ca 8 m. Dess läge i för
hållande till tunnelkroppen framgår av bild 30. Enligt undersökningar, 
som utförts av Statens Geotekniska Institut, kommer leran med tiden 
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Bild 30. Pålni/lfJsmelod i SueauIlyell vid 1'I1Ulellllsel. 

att sätta sig minst 20 cm och eftersom lerlagret hal' varierande tjock
lek, kommer sättningarna att bli ojämna. Det var därför nödvändigt att 
grundlägga tunnel kroppen på pålar. A v erfarenheterna från pålningen 
vid Rådmansgatans station kunde man vänta sig betydande sättningar 
i intilliggande fastigheter vid pålningen. För att minska dessa sätt~ 

ningar byggdes tunnelkroppen direkt på leran och först sedan återfyll
ningen runt tunnelkroppen var färdig , utfördes pålning med 33 kg räls 
genom öppningar, som för detta ändamål utförts i betongkonstruktio
nens tak- och bottenplattor. Anordningarna framgår av bild 30. En ana
lys av grundvattnet utvisade, att det knappast torde föreligga någon 
risk för rostangrepp på rälspålarna. För att kunna kontrollera om så
dant angrepp 'möjligen uppstår efter mycket lång tid slogs emellertid en 
serie extra pålar, som kan dras upp med lämpliga tidsantervall och 
kontrolleras. Om så eventuellt skulle bli erforderligt, kan påla l'l1a bytas 
ut. Enligt de ~rovpiUningar, som utföI'des, är halva rälspålens sektions
area tillräcklig för att bära pållasten med ungefär tvåfaldig säkerhet 
illot brott, varför det i varje fall torde dröja mycket lång tid . innan så
dant utbyte behöver ske. 

Vid Kungsgatans station (Bild 31) är tunneldelen norr om 
Kungsgatan samt del en närmast Oxtorgsgatan grundlagd på sand 
och grus. Mi ttpartiet ligger däremot på bel'g. Konserthusets 
fasad mot Sveavägen iii' grundlagd på sand och grus med 
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Bild 32. Slalion [(ungsfIalan Bild 33. Slatioll Kungsgalan. 
linde/' byggnadstidelL Slagning av spont. 

~rundplattorna belägna ca 4 In under gatans plan. Tunnelns 
~rundläggning liggel' ca 11 m under gatan och det fria, hori
sontella avståndet mellan Konsel'thusets grundplatta och tunneIväg
gen är endast 2 m. Berget låg deh'is så högt, att upp till 2 m berg måste 
sprängas bort för banans framdragande. Sand- och gl'llsmaterialet mel
lan berget och Konserthusets grundläggning var av mycket varierande 
beskaffenhet. I den tämligen tätt lagrade sanden fanns det skikt med 
enbart gl'ovt material, där hålrummen inte var utfyllda. Tidigare erfa
renheter av liknande mark hade visat, att ovanförliggande finare matc
rial vid spon tslagning eller pålning skakas ned i dessa hål, varvid kraf
tiga sättningm' uppkommer. Eftersom konserthusbyggnaden är myckct 
känslig för sättningar, var det nöcl\'iindigt att finna en byggnadsmctod 
för tunneln, som inte förorsakade dylika sättningar. Man valde i detta 
fall att göra en kemisk förstening av sanden mellan KonserlllUsets 
grundplatta och berget. Försteningen utfördes med vattenglas och kal
ciumklorid enligt den metod, som lanserats av dr Joosten. Sanden hade 

huvudsak den gradel'ing, som el'fordras för denna försteningsmetod, 
men nyssnämnda skikt med enbart grovt material framtvingade vissa 
modifikationel' i själva utföl'andet fÖl' att inte alltför mycket vattenglas 
skulle rinna bort gcnom dessa starkt dränerande lager. Genom att vid 
dessa skikt avbryta vattenglasinsprutningen och snabbt sätta till kal
ciumklorid visadc det sig möjligt att hindra försteningsvätskorna från 
att flyta borl. Bild ::l4 visar hur försteningen utfördes. 

Sedan fÖl'steningenval' klar utföl'des schakten för tunnelkroPPcll. 
Eftel'som man inte med säkerhet kunde veta, om försteningen lyckats i 
alla punkter, utfördes stämplingar mot. den förstenade väggen. Det visa

i 
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Bild 34. Kemisk grundförstening vid Konserthuset. 

de sig emellertid vid urschaktningen, att försteningen var fullt tillräck
lig för att hindra ras i friktionsmaterialet, även om hållfastheten kunde 
variera avsevärt från en plats till en annan. 

Lednin{jsarbeten 

Eftersom tunnelbanan till största delen ligger nära markytan, var det 
i många fall nödvändigt att lägga om de ledningar, som korsade tunneln. 
Det blev ofta både dyra och besvärliga arbeten. Största svårigheterna 
vållade givetvis avloppsledningarna. Vid två ställen, S:t Eriksplan och 
Tegnergatan, var det nödvädigt att låta avloppet gå i dykarledning 
under tunneln. (Bild 35.) Genom att låta en kompressor med jämna 
mellanrum blåsa in komprimerad luft i ledningarna har man sökt 
hindra, att de sätter igen sig. De år dykarledningarna hittills varit i 
drift har de fungerat bra. 

Vid gatukorset Kungsgatan-Sveavägen avskar tunnelbygget varje 
möjlighet att komma fram med gatuledningar på vanligt sätt. För att 
bereda plats för befintliga och framtida ledningar utfördes därför led
ningskulvertar på det sätt bild 36 visar. 

För tunnelns dränering utfördes dräneringsledningar, som samman

,H 5/3 
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Bild 35. Dykarledning tör avloppsvatten vid Tegnergalan. 

förde vattnet till vissa pumpstationer, varifrån vattnet pumpades upp 
till avloppsnätet i gatan. (Bild 37.) 

På sträckan Odenplan-Kungsgatan är grundmaterialet självdräne
rande. Vid lågpunkterna vid Rådmansgatan och Kungsgatan, belägna 
under grundvattenytan, ordnades pumpstationer. 

Ventilationen av tunnelbanan framgår i princip av bild 38. Banan 
har försetts med ventilationsöppningar mitt emellan stationerna samt. 
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Bild 36. Ledningskulvert Sveavägen-Kungsgatan. 

omedelbart intill desamma. Alla ventilationsöppningar har byggts så, 
aU de kan förses med fläktar, men tills vidare har endast öppningarna 
vid Hälsingehöjden och vid Adolf Fredriks Kyrka försetts med dylika. 
Bild 39 visar en ventilationsöppning intill en station och bild 40 en 
öppning mellan två stationer. Vid de öppningar, som inte försetts med 
fläktar, hoppas man, att tågrörelserna skall ge tillräcklig ventilation. 
Skulle detta inte fungera till belåtenhet, får fläktar sättas in. 
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Bild 37. Pumpstation vid Mariebergsgatan. 
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Bild 38 A. Principskiss tör ventilation (sommartid). 
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Bild 38 B. Principskiss för ventilation (vintertid). 
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Bild 39. Ventilationsöppning intill station. 
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DELEN KUNGSGATAN-SLUSSEN 


Arbetena på denna del har nyligen igångsatts, och man räknar med 
att den i gynnsammaste fall skall kunna vara färdig år 1956. Man möter 
emellertid problem av skilda slag, som mycket väl kan komma att med
föra förseningar. Inom Ncdre Norrmalm går banan fram genom stads
delar, som berörs av den planerade nydaningen av cityområdet. Trots 
svårigheten att med hänsyn till den nuvarande situationen på hyres
marknaden riva hus i större skala, har kravet på tunnelbanans framdra
gande framtvingat beslut om att i viss utsträckning påbörja Nedre 
Norrmalms reglering. För tunnelbanans del behöver ett 20-tal tomter 
friläggas, men dessutom måste man - för att skaffa ersättningslokaler 
åt affärer och kontor - riva och nybygga inom ytterligare ett antal 
tomter. 

De tre stationerna på ifrågavarande del, nämligen Klara, Munkbron 
och Slussen, ligger samtliga på den sträcka, som blir gemensam för den 
nu aktuella tunnelbanan och den framtida sydväst-nordostbanan. pe 
planeras därför som fyrspåriga, även om till en början endast två spår 
kommer att trafikeras. 

Stationen Klara, som får sin ena biljetthall invid gatukorset Drott
ninggatan-Klarabergsgatan och den andra vid Vasagatan under södra 
delen av hotell Continental, planeras av utrymmesskäl såsom en två
våningsstation. Genom att - vid full utbyggnad - ett spår till varje 
bana och med motsatt färdriktning ligger i varje våning, kommer all 
omstigning vid vinkelresor att kunna ske bekvämt tvärs över platt
form. Klarastationen kommer att ligga delvis i bergtunnel, delvis i öppet 
bergschakt. Den ligger med båda sina våningar helt under havets nivå. 
Huruvida berget är tillräckligt tätt för att man skall kunna för all fram
tid hålla läns genom pumpning eller om man måste bygga in en helt 
vattentät konstruktion, får man ta ställning till, sedan sprängnings
arbetena har fortskridit tillräckligt långt. Arbetet med denna station har 
påbörjats dels med utsprängning aven provisorisk transporttunnel, som 
utgår från Klara Norra Kyrkogata norr om Klarabergsgatan, dels med 
utförande av förstärkningsvalv inom Klara kyrkogårds område över den 
blivande stationstunneln, varvid man utgår ifrån ett tidigare utsprängt 
bergskyddsrum på denna plats. 

Vid Vasagatan-Tegelbacken råkar man på den ur grundläggnings
synpunkt svåraste sträckan på hela tunnelbanesystemet. Man har här 
att ta hänsyn till att grundvattenytan ligger nära gatuplanet, att djupet 
till fast botten är stort, på sina håll intill 25 m, att marken består av dels 
fyllning av varierande beskaffenhet, dels lös lera, dels flytsand, att i 
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marken finns massor av sjunkvirke och träpålar ävensom st~ra flytt
block, att man skall gå under den provisoriska vi~dukten.. vid Tegel
backen med dess komplicerade grundläggning, som I avsevard omfatt

·ng måste avväxlas att man kommer tätt intill stambanan med dess 
~~nga tågtrafik och ;lutligen att den livliga gatutrafiken m~~.t~ under 
alla byggnadsskeden kunna beredas nödtorftiga framkomstmoJlIgheter. 
Som en första etapp i byggnadsarbetena har östra delen av Vasagatan 
utanför SLT avstängts och dess trafik letts in på Centralplan. Inom det 
avstängda området utföres omfattande ledningsomlägg~.ingar, ~ schakt
ning och sprängning för tunnelbanekonstruktionen, vafJamt~ en del av 
gångtunneln mellan tunnelbanans biljetthall o~h Cen.~ralstatlOnen byg
ges. Vid de fortsatta arbetena kommer sannolikt s~~äl ~ryckluftgru~d
läggning som i viss utsträckning även frysgrundlaggnmg att behova 

tillämpas. 
Under Norrström grundlägges tunneln till större delen på berg. Med 

hänsyn till vattenavbördningen uppdelas arbetet i tre et~pp~r oc~. ar
betena med fångdammarna för den först a etappen (delen Invid Stroms

borg) pågår. 

NY JARNVAGSSTRACKNING STOCKHOLM C

STOCKHOLM S 


De genomgripande trafikregleringar, som sammanhänger med tunnel
banans utbyggande, omfattar även en ny sträckning av västra stamba
nan mellan Stockholms Central och Stockholms Södra (bil. 1) . Nya 
broar skall byggas över Norrström och Söderström och tunnlar byggs 
både på Riddarholmen och Södermalm. Bron över Söderström är under 
utförande (se SKTF:s handl. 12/1952), medan bron över Norrström 
dröjer ytterligare ett par år. 

Tunneln på Riddarholmen blir ca 120 m lång och utförs i betong. 
Järnvägens profil sänker sig här till ca 1,5 m under Mälarens högvat
tenyta, varför banan på en längd av ca 230 m måste läggas i ett vat
tentätt tråg. 

Tunneln dras fram under det östra hörnet av socialstyrelsens hus 
(bild 41). Den övre delen av figuren visar den färdiga tunneln med en 
yttre bärande konstruktion, som består av betongväggar och tak av 
stålbalkar ingjutna i betong. Under ballasten syns det vattentäta 'tråget. 
En särskild innerkonstruktion med väggar av betong och tak av sträng
betongplattor har till uppgift att förbättra ljudisoleringen mellan tun
neln och byggnaden. Den undre figuren antyder hur konstruktionen ut
fördes genom successiv utsprängning och inläggning av järnbalkar samt 
avväxling på provisoriska stöd, varvid järnbalkarnas nedfjädringar ge
nomgående kompenserades genom uppspänning med domkrafter. 

Den nya järnvägstunneln under Södermalm får en längd av ca 610 m, 
varav ca 250 m i berg. Betongtunneln har mycket varierande tvärsek
tioner beroende på att grundförhållanden, belastningar och stadsplane
rnässiga förutsättningar varierar avsevärt. Ett något idealiserat tvär
snitt framgår av bild 42. I sin norra del följer tunneln utmed Söderga
tans västra sida och passerar under Hornsgatan omedelbart väster om 
Hornsgatans befintliga viadukt över Södergatan. En tunnelsektion på 
denna punkt visas på bild 43. För att hålla möjligheterna öppna för en 
gångförbindelse under Hornsgatans plan och för de ventilationskanaler, 
som skulle erfordras i vissa alternativ till en framtida utformning av 
SÖdergatan i två plan, sa'mt med hänsyn till de ledningar i Hornsgatans 
längdriktning, som måste korsa järnvägen, har utformning blivit den 
som bilden visar. 

För att minska olägenheterna för trafiken på Hornsgatan under 
byggnadstiden började man med att gjuta det översta däcket. Med 
detta vilande på till berget nedslagna, provisoriska Dipbalkspelare ut
fördes urschaktning för och gjutning av återstoden av konstruktionen 
under pågående trafik. 
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Bild 41. Stambanan. Tunneln under socialstyrelsens hus 
på Riddarholmen. 
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Bild 42. Stambanan. Betongtunnel vid Södergatan. 

I bergtunneln, som har en längd av ca 250 m, utförs betongvalvför
stärkningar på en längd av ca 140 m. Härtill används i förväg tillverka
de valvelement med dimensionerna längdXbreddXtjocklek: 6,OXO,65 
XO,30 rh. Längden motsvarar en färdig valvbåges halva spännvidd. Ele
menten, som väger ca 3 ton, gjuts i staplar på marken på sådant sätt, 
att ett färdigt element får tjäna som underform för nästa osv. Valvde
larna transporteras med en bockkran, som är rörlig i tunnelns längd
riktning, från gjutplatsen till montageplatsen, där två valvdelar lyfts 
upp och ställs på i förväg iordningställda anfang (bild 44). I hjässan, i 
mellanrummet mellan de båda valvelementen, insätts en domkraft, var
med valvbågen ges en viss initialspänning. Dessförinnan måste man då 
ha utfört ett antal korta pelare mellan valvbågens översida och berg
underytan. När domkraften är uppspänd, driver man in kilar mellan 
ändytorna av rälsändar, som sticker ut från de båda båghalvorna i 
hjässan. Sedan kan domkraften tas bort, och kompletterande hopgjut
ningar i hjässa och anfang utföras. Mellanrummet mellan valvöveryta 
och bergunderyta fylls med makadam, som cementinjekteras. Det antyd
da tillvägagångssättet har måst tillämpas, där bergtäckningen har varit 
dålig. Man har där börjat arbetet genom att spränga ut två mindre tunn
lar, mellan. vilka kvarlämnades en mellanvägg, som bortsprängdes ·först 
i den mån valvförstärkningen successivt gick framåt. 

På en yta av ca 20 m2 saknades bergtäckning helt i taket. Taket be
stod där av lösa marklager, huvudsakligen grus, som sträckte sig upp 
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Bild 43. Stambanan. Betonglunnel under Hornsgatan. 



~-j
r' 

. ~ .. , 

Tempon vid vo/vmonfage. 

OI2.3 Q S 10m 
, ! ! 

~ 

ö' 
:o;'" ::r
o 
§" 
'" 
~ 
::: 
::: 
(I>

;: 
Q 

::: 
(I> 

<t:'" 
'" ;; 
:3 

tfokoo'OIT.7. .30/77 c~mt:nltflJ~ilero.5 

<J1Bild 44. Stambanan. Bergtunnel ""' 
med valvförstärkning. 
Sex arbetsmoment . 
Nedtill: Färdig tunnel. 

KJ650 



Ir--;:==~ 

, ~
 / 

,
/
 

,
/
 

el 
(1(1 

,~ 
~cJ 

~c~ 
~v 

f"" 
I 

I 


I ~<; 
-:rr


() 
/(' 

~e_~ 

,J '{!' 
,&

(1 ,,/ 
~D~ 

) 
/ 

,<
 

lO! 

" ~
 

~ ~ 
~
 

~ 



~ 

'i... 
~
 

'<:l 
't> 
\~ ~ 
·hI( 

I:l 

~ 
~
 

,~'" 
[§

" 
1; 
,§ 

@
J 

~
t
;
J
\
 

iii ~ 
[QJ 

.
_
~
_

.._
. 

D
 

O
 

O
 

O
 

O
 

D
 

C
J
 

D
 

D
 

C
J
 

D
 

011 
0

0
0

0
 

D
 

D
C

J
C

J
C

J
C

J
D

 

0
0

0
0

0
0

 

0
0

0
0

0
0

 
0

0
0

0
0

0
 

0
0

0
0

0
0

'
 

0
0

0
0

0
0

 

'/ 

E
 

~
 

E..
.., '1:::1 
:0

 
t'.) 

'I::! 
I:l. 
<Il 
::l 

..c:: 

~ t::
::::..., .<:) 

..
.., '1:::1 
t:: 
::l 

~
 

t:: 
t:: 
::l 
~
 

t:: 
~
 

.., ~
 

c:: ~ t:: ~ 
.<:) 

E
 

.s t'.) 

~
 

"'"-
-'-




47 Slockholms lllnnelbanesyslem 

Bild /,6. Stambanan. Tunnel 
under befinlligl hus på 

Södermalm. 

till markytan, belägen ca 14 ID över tunneln. Bebyggelse i markplanet 
hindrade att tunneln utfördes i öppet schakt. I stället borrade man från 
de mindre tunnlarna, som här · ej gjordes högre än att de helt rymdes 
inom berget, hål uppe i bergtaket och in i de lösa marklagren, som där
efter injekterades med vattenglas och cementvälling till en mäktighet 
av 1 å 2 m från tunnelsektionen, varigenom marklagren blev förstenade. 
Man kunde sedan spränga ut hela tunnelsektionen, medan förstärkning 
med valvbågar utfördes på ungefär det sätt, som ovan antytts för tun
nel med dålig bergtäckning. 

Nära södra mynningen går den nya järnvägstunneln fram under ett 
modernt sexvånings bostadshus. Bild 45 visar plan, elevation och 
sektion av tunneln på denna plats. Huset var grundlagt på pelarplintar 
till berg. De pelare som kom ner inom järnvägsområdet måste självfallet 
avväxlas. Detta har skett med hjälp aven förspänd betongkonstruktion, 
utförd enligt Freyssinets system. Först byggdes tunnelväggarna och 
med dessa som upplag göts en bet<;>ngplatta. De av husets pelare, som 
kom ner inom plattans område, blev direkt ingjutna. I betongplattan var 
inlagda ett stort antal armeringskablar, vardera bestående av 12 st 5 
mm trådar av högvärdigt stål (brotthållfasthet 15000 kg/cm2 ) , vilka 
efter betongens hårdnande uppspändes med domkrafter, varigenom plat
tan fiCk en tendens att kröka sig uppåt och pelarna blev avlastade. Alla 
sältningar i huset kunde på detta sätt undvikas. Bild 46 visar tunneln, . 
sedan avväxlingen genomförts. 
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TUNNELBANAN SKANSTULL-SLUSSEN 

Under åren 1931-1933 byggdes tunnelbanan Skanstull-Slussen. Ba
nan trafikerades fram till 1950 med förortsspårvagnar på linjerna till 
örby och Enskede. Som närmare framgår av den beskrivning av banan, 
som återfinns i SKTF:s hand!. 10/1937, byggdes banan för en största .,tåg
längd av 6 vagnar, motsvarande 100 m långa plattformar. Som tidigare 
nämnts kräver man emellertid numera en plattformslängd av 145 m. 
För att möjliggöra denna förlängning av plattformarna måste själva 
tunnelkroppen vidgas. Ombyggnaden ägde rum åren 1949 och 1950 och 
var genomförd, när de nya tunnelbanevagnarna sattes in i trafik den 1 
oktober 1950. 

För ombyggnaden inställdes trafiken i tunneln helt under ca 2 måna
der sommaren 1949. Under ytterligare några månader kördes enkelspår 
på en sträcka av ca 300 m invid Medborgarplatsens station. Vidgningen 
av tunnelkroppen innebar vid station Skanstull i princip att den 
gamla västra betongväggen på en längd av ca 170 m bilades ner och 
ersattes med en ny, längre västerut. Takkonstruktionen, som består av 
betongdäck på stålbalkar, fick på stora delar av denna längd göras helt 
ny. Inom övergångsområdena, där vidgningen var måttlig, kunde man 
nöja sig med att skarva de gamla balkarna och komplettera betonggjut
ningen. Bild 47 åskådliggör vidgningen. 

Norra delen av station Medborgarplatsen når efter plattforms
rörläggningen in i berget, och en vidgning även av bergtunneln 
blev således nödvändig. Det var framför allt arbetet därmed, som tvinga
de till inskränkningar i tunneltrafiken. Speciella svårigheter erbjöd 
tunnelvidgningen på en plats, där en befintlig källare var utsprängd så 
nära tunnelsektionen, att det endast återstod en knapp meter berg mel
lan tunneln och källaren i den svagaste sektionen (bild 48). Ombyggna
den innefattade för övrigt en ny biljetthall vid station Medborgarplat
sen med gångtunnel under Götgatan och rulltrappa till plattformen, di
verse driftutrymmen och nya plattformar vid alla tre stationerna 
(Skanstull, Medborgarplatsen och Slussen). 
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Bild 47. TUllnelbana Skanstull-Slussen. Ombyggnad vid 
station Skans lull. 
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Bild 48. Tunnelbana Skans/ull-Slussen. Ombyggnad 
vid s/alion Medbor{larplalsen. 

FORORTSBANORNA 

Som inledningsvis anförts skall till tunnelbanan genom den inre sta
den i första hand anslutas Södertörns- och Örbybanol'na söderifrån och 
Hässelbybanan västerifrån. Diil'jämtc skall till samma tidpunkt Viist
bergabanan föl'längas viss striicka. 

Till skillnad från vanlig spårviigstrafik framföres de förortsbanor, 
som är avsedda alt anslutas till tunnelbanan, helt p I a n s k i I d a från 
all övrig trafik. Delta motiveras främst av den relativt höga hastighc t 
(70 km/tim), varmed tunnelbanetågen skall framföras. Kravet på plan
skildhet har medfört, alt en mångfald viadukter och tunnlar har måst 
byggas på förortsbanorna. 

Dessa konstarbeten har d i m e n s i o n e l' a t s för 44-tons tunnel
banevagnar och en tåghastighet av 70 km/ tim. Beträffande bromskraf
terna förutsattes dessa från början uppgå till en sjundedel av den ver
tikala belastningen i enlighet med gällande statliga bestämmelser. Är 
1951, då elt flertal av förortsbanornas konstarbeten färdigställts, kon
staterades emellertid, alt med hiinsyn till signalsystemets funktion 
måste man förutsiilta en rnedelI'etardalion hos vagnarna av 1,1 
m/sek2 • För att ernå denna retardation har spårvägsbolaget hittills 
förutsatt bromsklotsar av gjutjij.rn, vilka visat sig medföra, att reta rda
tionen i själva slutögonblicket av bromsningen kommer att överskrida 
1,4 m/sek2 och högst uppgå till 2,0 m/sek2• Delta har medfört en ingåen
de kontroll beräkning av de tidigare utförda konstarbetena och i några 
enstaka fall torde vissa fÖl'stiirkningsarbeten bli nödvändiga, såvida inte 
sådana bromsklotsar kan erhållas, som inte medför den ökning av re
tardationen som gjutjiirnsklotsarna. Försök med bromsklotsar av bake
lit pågår, men l'esultaten av dcssa fiil'eligger inte ännu. 

SöDERl'öRNSBANAN (linje 18) 

Arbetena med Södertörnsbanan, som nu är utbyggd från Johanneshov 
ner till Hökarängen, påbörjades l'edan 1941 som beredskapsarbete. Sam
tidigt som den nya Skansbron togs i trafik 1946 började trafiken på ba
nan mellan Johanneshov och Sofielundsplan. Al'betena med banans för
längning från Sofieiundsplan ner till de nya exploateringsområdena 
Gubbängen och Hökarängen vm' slutförda 1950, då tunnelbanetåg insat
tes på siräckan Slussen-Johanneshov-Hökarängen. Sträckan Johan
neshov-Hökarängen iir ca 5400 m och där finns 8 stationer. Medelav
ståndet mellan stationerna är ca 770 m. På denna sträcka har banan ett 
influensområde motsvarandc ca 50000 invånare. Det är avsett, alt ba
nan sedel'mera skall föl'liingas södel'Ut till Farsta och ev. till Söder
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Bild 50 , Södcrti)rllSbnJw/ls viadukt vid H en'ängen , 

törns villastad, varigenolJl tillkollllller ell trafikunderl ag, motsvarande 
ca 30000 invånare , 

På stl'äckan Johannesho\'- -Hökariingen hal' byggts 9 viadukter och !j 

tunnlar, Av viaduktel'lla hal' f~Ta stycken utförts med bärande stålöver'
byggnad och med syllarna lagda direkt på stålbalkal'l1a, medan däremot 
övriga viadukter utför'ts med biirande betongövel'byggnad, antingen som 
plattramar' eller som kontinucrligt upplagda he tongplattol', Vale t av 
konstruktions typ - stål ellel' betong - hal' bestämts av spännvidds
och grundläggningsföriJållanden samt av kostn adssynpunkter, I regel 
torde en stålkonstl'uktion till följd av sin relativt låga egenvikt -- ingen 
ballast! - var'a ekonomiskt fördelaktig fr'amföl' en be tongkonstruktion, 
speciellt vid dåliga grundliiggningsförhållanden, som kan framtvinga 
s tora spann. Nackdelarna med dessa stålkonstruktioner är dels den un
derhållskostnad, som dc lI1edför , dels det buller som de till följd av sin 
ringa massa åstadkommer, då de tra fiker as. Della ka n vara till viss oUi
genhet, då ban a n går genom tiittbebyggt område. 

Av banans viadukt er återges hiir (bild 49 och 50) endast viadukten 
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Dild 51/. NockebyballGltS uiadllkt över Drollltingholmsviigen. · 
Modell av plexiglas, på vilken Iltfördes Ilndersökllinrtar 

be/rii/fonde momentfördelllingen. 

vjd HClTiillgCll, vilkell iiI' konstruerad med biirandc stålövel·byggnacl. 
ViaduktC'n, som hal' 10 spann (max. 17,7 m) och en total längd av 173 
111 , har sitt fasta upplag på en I1Iillpelare, nedförd till berg. \'iaduktens 
stålkonstruktion, SOIll består av fyra helsvetsacle långbalkar (balkhöjrl 
80 cm) hal' ell totalYikt av ea 256 ton, diket motsvarat' ea 1,5 ton pel' 
1111 dubhelspår. 

öUH)'BAl'\AN (lin}e 19) 

Enligt de ursprungliga planel'lla skulle tunnelbanctrafik införas på 
Örbybanan på sträckan Johannesho\'-·Stlll'eby I'edan hösten 1950, men 
till följd av förseningar i vagnleverallscrna måste detta uppsk.illtas tiII 
hösten 1951. Arbetena med banans fÖl'liingning från Stllreby nel' till 
Bandhagen pågår oeh P:'I denna sträcka bel'äknas tunnelbanetrafik kUII

na insättas först i början av 1953. Med hiinsyn till exploateringen torde 
banan komma all förlängas till Högdalen 1954 och Ii\! Rftgsvec\ 1955 
dier 1956. 

På sträekan Johanncshov- Stl\J'eby, som iiI' ca 3550 m lång, finns det 
() stationer, "ilket s,'aral' mot ett Illcdehl\'stl\nd a,· ca 710 1)1 mellan sta
tionerna. På denna sträcka har banan cll inflllensomr~lde motsvarande 
C:1 ·10 000 in\':ll1arC' . Till följd av att den slinga, som örbybanan tidigare 
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gjordc genom iil'by, hal' lagts \H.'I· , har anslutningstr'afik med bussal ' 
måst ordnas mcllan Orhyområdet och den nya örbybanan. I och med 
banans framtida förliingning nel' till Högdalen och Rågsycd, samman
lagt ca 2000 m, bcriiknas hanans trafikunderlag ökas nH'd ("a 20000 in
\' lilla re. 

P:I str1ickan J ohanneshov---Stureby har h~'ggts 7 viadukter och fl 
tunnlar och på sträckan Stureby--Bandhagen tillkommer ytterligar'e 4 
viadukter. 

A y Yiadukterna [ltC'rges hiir endast viadukten öyer Soekenviigen (bild 
51), som iiI' utförd som cn kontinuerligt upplagd hetongplatta. Viaduk
ten har lO spann, max. sp~innyidcl 17,:1 m, oeh cn total Uingd ay 
131,6 m. Viadukten, som till slörre delen iiI' grundlagd på bC'tollgpålar. 
hal' sina fasta lager på en mittpelare. 

JJiissm.BYHANAN (linje 11) 

SOI11 tidigare nälllnts skall tunnelbanetrafik öppnas hösten 1952 på 
striickan FridhelJlsplan- h:ungsgatan. Samtidigt hiirmed skall iiven Sli
dan trafik öppnas på elen s. k. Hiisselbybanan från Råcksta. Pli striickan 
Rllcksta-Islanclstorget--Alyik-- Fridhemsplan har de nu utföl'da al'be
lena bestått i el e I s ombyggnad av Alviks station till grenstation fÖl' 
Nockebybal1al1, d e I s ombyggnad ay den år 1944 färdigstiiIIda s. k. Xng
hybanan på stl'iickan Islandstol'get till Fridhemsplan, \'ilka arbeten i 
första hand hal' avselt en ombyggnad och komplettering ay stationerna, 
d l' I s nyb~'ggnad av slI'iickan Islandstorget- Rilckstn. 

_ _4o,,"o<1 _sfvffdJJ/q T- 
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Bild 56. ;\'o('kebyball(/Ils viadl/kl över J)rollllil/{JllO[msväflen . 

A[uiks slatioll 

No~ke?Ybanan (linje 12), SOIll tidigare ö\'er Tranebel'gsbron gick di
rekt 111 till Tegelbacken, kOllllller nu att ha sin östn.l iindstation vid AI -'
vik, som utb~'ggts till en gl'(~nstation, så att ~ockebybanans trafikantel' 
eftel' omstigning kan begagna sig av tunnelbanan. I princip har dett~t, 
möjliggjorts därigenom att Kockcbybanans spå!' inföl,ts mellan tunnel
banans spå!' och stationen har utbyggts med tl'e plattforma!'. Huruvid<.i 
Nockc'bybanan i framtiden kommel' att utbyggas till tunnelbanestandard 
kan nll icke bedömas. En ombyggnad av denna bana konlInel' i förhål
la'H(e till banans tmfikunderlag att medföra höga kostnadel'. Utfonn. 
ningen ay Alviks station hal' dock gjol·ts pil ~ ildant siitt alt det iii' möj
ligt att i framtidcn införa Kockeb~'banan i tunnelbanenätet. En sådan 
anslutning förutsiittel' naturligtvis ii\'cn att Koekcbybanan tl'afikel'as 
med samlIla vagnmaterid SOIll tunnelbanan i öYI'igt och alt strönliiYl'r
röringcn sker mcdelst s. k . tredje skena. (Bild 52.) 

Arbetena med ombyggnaden ay Ah'iks station hal' val' it omfattande. 
Fön1101Il ayscvänla terrasseringsal'bcten har sålunda viadukter hyggb 
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dels övel' Vidängsvägen, dels ö,'er vagnhallsspår, dels över Drottning
holmsvägen, ' 

:\ v viadukterna torde Noekebybanans viadukt över Drottningholms
viigen (bild 53) vara den intressantaste. Till följd av att Nockebyba
nan korsar DI'ottningholmsvägen under spetsig vinkel, vilket innebär 
vissa svårighetel' vid betongplattOl's uppläggning, konstruerades via
dukten som två plattstrimior, en för vardera spåret. Varje plattstrimla 
iiI' i varje stödlinje upplagd på endast en pelare, insp~ind i såväl den hii
J'ande plattan som i berget. Viadukten, som har fyra spann (15, 20, 20 
och 15 m), ligger i km'va ( R = 200), HOI'isontalkrafterna till följd av 
såväl centrifugal- och vindkl'aftel' som av bromskraftel' upptas till 
största delen av de inspända pelarna, För att i mesta mÖjliga mån klar
lägga momentfördelningen i konstruktionen, som torde vara den första 
i sitt slag i Sve'rige, utfördes omfattande modellförsök i plexiglas 
(uild 54) vars resultat publicel'ats i IVBH:s handlingar 1950. På den 
färdiga kons!t'ukiionen äl' det avsett att medelst trådtöjningsgivare 
göra miitningar beträffande momentfÖl'delningen till följd av trafiklast. 
För alt i mesta möjliga mån minska egenviktsbelastningen har syllarna 
upplagts på hetongkonstruktionen utan ballas!. (Bild 55 och 56.) 

Omb!Jugllacl av ÄJlgb!fbanall.~ slationer 

:\ v Xngbybanans stationer på sträckan Fddhemsplan-Islandstorget 
hal' de mest omfattande arbetena utförts vid stationerna vid Abrahams
berg och Akeshov, Säl'skilt omuyggnadcn a\' den sistnämnda hat' till 
följd av ändrat spårläge och införandet av yttel"iigare ett spår Yid sta
tionen medfört stOl'a kostnader. Som fömt nämnts hal' ombyggnaden av 
Ängbybanans stationer betingat:> ay dcls plattformarnas förlängning. 
från 110 m till 145 m, dels kravet på spiirr- och personalutrymmen vid 
stationerna. :\ v Xngbybanans tidigal'e stationcr har stationen vid Tra
neberg nedlagts, och i stället hat, en uppgång ordnats i östra änden av 
Alviks station. 

S/nicka/! Jslandslol'flel-Båcksl,a 

Hässelbyhanan på sträckan Islandstorget-Råcksta har utbyggts dels 
för att betjäna de nya bostadsområdena i Blackeberg och Råcksta, dels 
med hänsyn till den nya vagnhallen i Råcksta, Bandelen Islandstorget
Råcksta är ca 1 500 m och går från Islandstorget i två bergtunnlar, ca 
500 m långa, upp till stationen i Blackeberg. Anledningen till att två 
enkelspårstunrilar har sprängts har varit den relativt ringa berg täck
ningen på vissa sträckor. 

På sträckan Blackeberg-Råcksta passerar banan på viadukter dels 
över en lokalgata, dels över dalgången vid Råcksta träsk, dels övel
Bergslagsviigen, dels över lokalgata vid Råcksta station, 
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Bild 58, HässelbybanaIls viadukt vid Råcksta träsk. 

Av viadukterna återges här cndast viaduktcn vid Råcksta träsk bild 57 
och 58. Dcnna viadukt tillkom med hänsyn dels till önskvärdheten av 
att intc förstöra en vackcr landskapsbild med en ca 10 m hög bank, 
dcls till dc rclativt dåliga grundförhållandcn, som finns på dcnna plats 
och vilka skulle ha mcdfört markförstärkningar undcr cn evcntuell 
bank. Viadukten hal' utförts i två bågspann om vardera ca 68,2 m 
oeh med cn pilhöjd av ~,8 m. Bågarna, som hal' lådsektion mcd en 
höjd av 1,00 m i hjässan och 1,63 m i anfangcn, vliggtjocklck 25 cm, 
har spä~ningreglerats, 

SII'I1ckan Råcksta--Vällingby-Hiisselby 

~Ied hänsyn till cxploatcringen av omradena Vällingby och Hässelby 
måstc Hässelbybanans fortsatta utbyggnad till dessa omdllen ske i ett 
sammanhang. Banan beräknas sälunåa vara framdragen till Vällingby 
1953 och till Hässelby gård 1954 eller 1955. Sträckan Råcksta- Hässel
by är 2500 m lång och på denna sträcka finns ett flertal stora viaduk
ter, bl. a. vid J öhanneslund och övcr Bergslagsvägen. 

Hässelbybanan beräknas att på sträckan Alvik-Islandstorget-Råck
sla---Hässelby få ctt influensområde, inklusivc anslutningstrafik, av ca 
l :{j 000 invånarc. 

S tockholms 1/11111('[ bancsJ/s t cm 

'·.·YSTJlERGAHANAN (linjc 17) 

.-\rbelena med Yiistbcrgabanans födiingning fd'll1 PCl'sonncvägcn till 
Västcrtorp pågål' och beräknas val'a slutföl'da höstcn 1952. På dcnna 
sträcka, som äl' 770 m lång, finns två störrc \'iadllktcl', niimligcn dcls 
övcr Pcrsonnc\'ägen, dcls Ö\'CI' Stöl't\oppwägcn. 

Banans fortsatta fÖl'liingning till Frlliingen bcräknas nu'a utfön! till 
1954. På denna stl'iicka, som iiI' 620 m lång, kommer banan alt korsa SÖ
dcrtiiljcviigcll pr\ cn ca 200 Il! Il'lIlg viadukt. 
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KRAFTFöRSÖRJNING, SIGNALSYSTEM, VAGNAR M.M. 

Yid den tidigare planliiggningen a\" tunnelbanan tänkte man sig, att 
en vid spål'vägsdl"ift tilliimpad standard skulle i stort sett bibehållas 
\"id inföl'ande a\" förortstrafiken i tunnel genom innerstaden. Della 
gällde även sället föl' stl'ömö\"erföringen, där man ansåg alt luftledning 
skulle vara tillfredss tällande. Sedan de nya befolkningsprognoserna \"i
sat, att tågHingden måste ökas och att elen i ett pa r världsstäder före
kommande tm·tätheten på ca 1 1/2 minut slwlle bli nödvändig även i 
Stockholm, måste en omprövning av stl'ömöverföringssystemet fÖl'eta
gas. De erforderliga s törre strömstyrkorna skulle nämligen kräva myc
ket grova luftledningsdimensioner, med diirav följande fördyI"ing av så
väl ledningar som upphiingningsanonlningal', till vilket måhiinda även 
kan läggas vissa estetiska betänklighet er. Studier vid utliindska banol' 
gav vid handen, att" en strömskena horde kunna användas hos oss, della 
;::ven med beaktande av klimatföl'hållandena, vilka iii' likartade i en del 
andl'a städer med tunnelbanesystem. 

Av olika fÖl'ekommande strölJlskenetyper valdes den i bl. a. London. 
Paris samt amerikanska städer anviinda, varvid strömavtagm'na ovan
ifr[m berör skenan, I London och Paris är strömskenan hell oskyddad. 
i New York och Philadelphia skyddad aven bräda över skenan och sist
nämnda utförande tillämpas även i Stockholm, Strömskenan vila!' P ~l 

pOI'sJinsisoJatorel' och dessa i sin tur ii r fiistadc på sliprarna (bild 59). 
Strömskenan äl' av mjukt järn med en vikt av GO kg/m vid trafiksp;'lr. 

Med ledning av utländska eI"farenheter samt egna drifterfarenhetel' 
vintern 1950-51 hal' vissa anordningal' vidtagits för att skydda skenan 
mot den isbeläggning, som under vissa betingelser kan uppkomma, Dels 
användes en anti-frostv~itska, som transportel'as ut på strömskenan a\" 
strömavtagarna, dels finns en snöhl:'tsningsvagn, som håller snön borta 
från s,trömskenans grannskap. 

Strömskenan matas med likström. som ger en medelspiinning i ström
skenan av ca G50 V. Likströmmen i sin tur levercras fr{lIl likriktarsta
tionel" (bild GO), normalt belägna 1,5-2,0 km från var~ndnl, vilka 
hyggs av eIVE'I'kct, i dIka den från vcrkets nät kommande Yiixelström
men på 30000 V omformas till likström. 

Signalsystem 

På signalsystemet hal' ställts det kravet, att tunneltågen skall kunna 
framföras med 90 sekunders mellanrum och att cliin'id stationsuppehålls
tiden skall få uppgå till ca 30 sekunder. För reglering ay tågtätheten iii' 
spåret indelat i elektl'iskt isolerade sektioner, s. k. spårledningar, vilka 

S /o ckholms /ullnel ban csys lem 

Bild 5.9. S/römskena. 

matas med växelströmmar av olika slag, signalströmmar. Så snart ett 
tåg befinnel' sig på en spårledning, slutes strömmen av hjulen och hjul
axlarna, varvid med hjälp av l'eläer en i en annan strömkrets befintlig 
signal påverkas, så att ett bakifrån kommande tåg vaJ'nas, Så långt är 
principiellt sett signalsystemet av samma utfol'mning som vid de flesta 
andra tunnelbanesystem i världen, Det nya för Stockholms tunnelbana 
är, att signalbilden ej erhålles från fasta signaler utmed banan utan i 
stället från en miniatyrsignal, som sitter i det annalkande tågets förar
hytt. Strömmen överföres från spål' till tåg genom induktion och tä'gen 
är därför utrustade med mottagarspolar, 

Hyttsignalen angel' i varje ögonblick, med vilken högsta hastighet 
tåget får framföras, varvid H-signalen betyder högsta hastighet, dvs, ca 
70 km/h, M-signalen 50 km/h och L-signalen 15 km/h, Om ett tåg närmar 
sig ett fl'amförvarande tåg (bild 61), erhålles successivt en alltmera re-

Bild 60, Likrik/ars/alion. 

H S'5 
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Bild 61. Signalsystem. 

Bild 62. Hyllsigna/. 

Bild 63. Ställverk. 

striktiv signalbild. Skulle föraren underlåta att börja bromsa, då signal
biIden växlar från en högre till en lägre hastighet, blir det automatisk 
nödbromsning, som bringar tåget till absolut stopp. Jämfört med syste
met med fasta signaler har hyttsignalsystemet bi. a. fördelarn a att tågens 
hastighet kan kontrolleras i varje punkt på banan och att därvid flera 
hastighetsgränser kan kontrolleras samt att signalerna, som ju sitter i 

Stockholms tllnllelbanes ys tem 

5tt:At.A 
I , ,! I Z , .I. Im 

Bild 64. Tunnelbanevagnar. 

förarhytten )bild 62), är fullt synliga oberoende av om sikten är dålig, 
t. cx. på grund av dimma eller kurvor m. m. 

Man kommer dock ej helt ifrån de fasta signalerna, ty vid växlar är 
sådana ofrånkomliga. Växlar och tillhörande signaler manövreras från 
signalställverk, som har byggts i Johanneshov och Alvik. De vidsträckta 
spårområden, som skall kontrolleras, från vardera ca 100 växlar och 150 
signaler i full utbyggnad, har i ställverken sammanförts på miniatyr
spårplaner (bild 63), som indikerar signalbilder, växellägen och var de 
olika tågen befinner sig. Tågvägarna lägges genom knappmanövrcring 
direkt på spårplanen. Växelomläggningen sker med hjälp av elmotorer, 
som flyttar växeltungorna medelst kugghjul och dragstänger. 

RIlllande materiel 

Tunnelbanesystemet skall kunna trafikeras av tåg med upp till åtta 
\'agnar, vilkas huvuddata är följande (bild 64): 

Vagnkorgens längd ................. . ... . 16,9 m 

Längd över koppel ...... . .. . .. .... . .... . 17,4 " 
Boggiecentrumavstånd .. . .. . ....... ..... . 11,0 " 

Vag nkorgens bredd . .. . .... .. .. .. . " . ... . 2,7 " 

Vikt utan last ... . . .... .... . ......... . ca 31 ton 

Vikt med last . ................ . ... ... " 42,5 " 
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Bild. 65. In/eriur av 
lunnel banevQg/l. 

Vid projekteringen har det gällt att möta de på den erforderliga tra
fikkapaciteten ställda kraven på stort platsantal, hög resehastighet och 
tågtäthet samtidigt som trafiksäkerheten och en tillfredsställande kom
fort tillgodoses. För resehastigheten och tågtätheten är det betydelse
fullt med hög acceleration och retardation samt korta stationsuppehålls
tider. 

För att erhålla högsta möjliga acceleration har a Il a axlar i tågen 
gjorts motordrivna, dvs. 4 moto,rer per vagn. Genom att utnyttja moto
rerna för elektrisk motståndsbromsning på alla axlar kan också retar
dationen hållas hög utan risk för fastlåsning av hjulen med därav föl
jande slirning. Tryckluftbroms finns också men användes endast som 
tillsats- och reservbroms, varigenom det för tunnelbanedriften besvä
rande bromsdammet till stor del elimineras. Motorerna har en timeffekt 
av 108 hk. 

Stationsuppehållstiden hänger i hög grad samman med hur dörrarna 
anordnas. För att få snabb av- och påstigning har vagnarna försetts 
med tre dubbla skjutdörrar på vardera sidan, varjämte stationsplatt
formarna lagts i ungefär samma nivå som vagngolven. Kravet på snabb 
av- och påstigning kommer i konflikt med trafikanternas önskemål om 
hög sittplatsprocent, eftersom inga sittplatser kan ordnas mittför dör
rarna (bild 64). Av sammanlagt ca 150 platser i vagnarna utgör 52 sitt
platser, varför sittplatsprocenten är 35 % en i jämförelse med ut
ländska förhållanden relativt hög siffra. Dörrarna manövreras centralt 
aven tågvakt, som befinner sig i mitten eller slutet av tåget. Vid 8-vag
nars tåg kommer på detta sätt 24 dubbeldörrar att öppnas och stängas 
vid varje stationsuppehåll. Tågvakten kan även ge passagerarna möjlig
het att själva öppna dörrarna, om det t. ex. vid kylig väderlek och på 
ringa trafikerade stationer anses olämpligt att öppna samtliga dörrar. 
Tågvakten skall också ge klarsignal till föraren och denna klarsignal 
kan ej avges med mindre alla dörrar är stängda. Skulle av någon anled
ning en dörr ej sluta sig ordentligt, indikeras detta genom en signal
lampa, som sitter utanpå vagnen. 

S/ockholms lunnclbanesys/em 

ni/d 66. TllIlnelbane/åg. 

Belysningen erhålles från lysrör, som ger en medelbelysning av ca 
100 lux. Den kombinerade uppvärmnings- och ventilationsanordningen 
är dimensionerad för 30 luftomsättningar per timme. Vagnarna är vida
re utrustade med högtalaranläggning för utropning av stationer och 
även medgivande samtal mellan förare och tågvakt. 

För leverans intill 1959 har 450 vagnar beställts, varav hittills (mars 
1952) 130 har levererats. 

Vagnhallar och verks/ad 

För vagnarnas skötsel och uppställning har hittills två vagnhallal' 
byggts, den ena vid Enskede. rymmande 70 vagnar, den andra vid Väl
lingby, Spångahallen, rymmande 160 vagnar och med möjligheter 
till utvidgning. En tredje hall skall uppföras vid endera av Rågsveds
eller Södertörnsbanorna och kommer att tas i bruk omkring 1956. En 
vagnhallsanläggning upptar två huvudbyggnadel', den ena för uppställ
ningen av vagnarna, den andra för skötseln, som till stor del måste ske 
nattetid. Vidare finns en byggnad, som innehåller lokaler för tågperso
nalen. 

Invid Enskedehallen har en ny verkstad uppförts, dit alla större re
parationer och med jämna mellanrum utförda storrevisioner av spår
vägsbolagets samtliga spårbundna fordon skall centraliseras. Verksta
den är beräknad för sammanlagt 1 200 spål'vagnar och tunnelvagnar och 
upptar en yta ·av ca 23000 m2• 

Tidplan 

Utbyggnadstakten för tunnelbanesystemet är delvis betingad av önske
målet att snarast få en välbehövlig avlastning av infartsvägar och inner
stadens gatunät, där den allmänna trafikökningen gradvis sänker de kol
lektiva trafikmedlens medelkörhastighet med sänkt service för allmän
heten och försämrad ekonomi som följd. Det är givetvis också ett önske
mål för den allmänna gatutrafiken, att en avlastning snarast kan kom
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ma till stånd. Den önskvärda utbyggnadstakten hänger dock även ihop 
med stadens bostadsförsörjning, i det att huvuddelen av den pågående 
och planerade exploateringen i förortsområdena för sin trafikförsörj
ning blir helt beroende av tunnelbanesystemet. Exploateringstakten in
om Enskede och Brännkyrka måste således tills vidare dämpas på grund 
av att den södra tunnelinfartens framdragande till cityområdet för
dröjts. I stället forceras bostadsbyggandet inom södra Spånga. Då sist
nämnda område om ca fyra år fullbyggts, måste emellertid exploate
ringen ånyo kastas över till Enskede. 

Tunnelbanemässig trafik infördes på sträckan Slussen-Hökarängen 
1950 och Slussen-Stureby 1951. Instundande höst beräknas trafiken 
komma i gång på delen Råcksta-Kungsgatan och 1956 på delen Slussen 
-Kungsgatan, då således den genomgående tunnelbanan skulle vara fär
dig. Under tiden kommer banorna i förorterna att successivt förlängas, 
så att man 1956 eller 1957 har ändstationer i Hässelby Gård, Rågsved 
och för en tredje bana söderut vid Bagarmossen. Under åren fram till 
1950-talets slut kommer ytterligare förlängningar att genomföras. Tid
planen för det andra bansystemet, dvs. Brännkyrkalinjernas ombygg
nad till tullbanestandard, kan ännu ej överblickas, men mycket talar 
för alt dessa arbeten kommer att påbörjas mot slutet av 1950-talet, då 
eventuellt även en grenlinje på det första tunnelbanesystemet mot 
Solna och Sundbyberg kan påbörjas. 

S/ock/wlms tunnelbanesys/elll 

KOSTNADER 

Enligt en i april 1951 gjord investeringsplan för 1945-1955 fördelar 
sig kostnaderna (i Mkr) för en genomgående tunnelbana, färdigbyggd 
1955, på följande sätt: 

Gatu- Spårvägs
kon/orels bolagets Totalt 
arbeten arbeten (Mkr) 

A) 	 Södra nä/el 


Slussen-Farsta 16.0 9.5 25.5 

Johanneshov-Rågsved 12.0 7.0 19.0 


BI 	 Slussen-Kungsgatan 

Första utbyggnad: 
Slussen-Drottninggatan, 50.0 4.5 54.5}
Oxtorgsgatan-Faunen 2 
Stambanan och gatuleder 23.5 1.0 24.5 
Andra utbyggnad: 

Drottninggatan-Faunen 2 4.5 0.5 5.0 
e) l'äs/ra nätet 

Kungsgatan-Loviselund 65.0 23.5 88.5 
D) Omläggning av linje 2 0.5 0.5 1.0 
E) Hallar tör tunnelbanan 30.5 30.5 
F) El. o. mek. anordningar tör 

signalsystem och rulltrappor 21.5 21.5 
G) Skyddsrum (endast tör 

åren 1951-55) 3.0 3.0 
H) Likriktarstalioner med 

matarkablar 15.5 15.5 
1) Maskiner i hallar 3.5 3.5 
J) Vagnar tör tunnelbanan 115.0 115.0 

Totalt Mkr 171.5 235.5 407.0 
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