
T-banan Kungsgatan-Slussen 


Bild 1. Från Kungsgatan plöjer sig tunneln fram genom Brunke
bergsåsens grusmassor. Den gamla bebyggelsen måste stryka på 
forell, men dess bättre innebär det inga stö'rre kultur~fJer. På bilden 
ses, hill' järnbalkar med träspont har slagits ned i s(//Iden, där 
tunne/n skall gjutas. 

Bild 2. Hiirnet av Drotlllillggata/!jKlarabergsgatan. Dell siidra 
husraden har rivits, och öppningen lämnar klar sikt mot Klara 
kyrka. Här k"l1lmer nedgållgarna till den ena änden av stationen i 
Klara att ligga. Under Klara kyrkogård p/Igår sprängningarna som 
bäst av det väldiga bergsrum, där stationen - i två våningar 
skall inr)'lnmas. 

Bild 3. Varje ingripande i ett så viktigt trafikstråk som Vasagatan 
är en känslig historia, mw genom att leda in trafiken på Central
planen kunde man på gatans östra del ostört utföra vissa förbe
redande arbeten och en del av gångtunneln mellal! tunnelbanan och 
Centralen. Arbetet bedrevs mtd berömvärd raskhet, varefter t/mnel
gropen täcktes o'ver, så att trafiken kunde ledas in i de gamla 
banorna igen. 
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Bild 4. En av de i,/tressantaste detaljema i det nya turmelbygget 
är det avsnitt, där på grund av det stora djupet till fast berg 
bygget n/åste bedrivas med tillhjälp av tre kasuner. Den första 
kasllnw invid Certtralstationens södra gavel är färdig, och schakt
ningsarbetet i den pågår. 

De:l Iiirsta åtgärden /Jid kas,mbygget /Jar att slå ner två rader 
rälspålar till berg. På dessa 22 pålar har placerats lika många 
domkrafter, vardera med en bärkraft av 300 ton, d. v. s. 
sammanlagt 6.600 ton, vilhel är kasune/ls vikt. På domkraJtema 
vilar i sin tur balkar, såsom bild 5 visar. Själva kasunen, 
som är gjuten i beto/lg (ett moment av formsättningen visas 
på bild 6), är 35 m lång, 19 m bred och 8 m hög. Den är öppen 
i botten, och dess sidor slutar i en egg, fiir att kasunen lättare 
skall sjunka. Schakt/lillgen bedrivs inne i kasIInen, och, för att 
inte grundvattnet skall trä/Ila in under kasunen, sker schaktningen 



Bild s. 

under tryck. Fo'r att inte heller den lo'sa lera, som finns på detta 
ställe, skall välla in i kasune/1, har marken omkring densamma 
stadgats genom frysning. Allt efter som schaktmassan avlägsnas, 
sänks kasunen, Nh i samma mån kapas de pålar, på vilka dom
krafterna vilar. Övertrycket stegras i kasunen, så att detsamma, 
när kasl4l/eH nått sitt bottenläge, 15 '/ 2 m under gatunivån, kommer 
att uppgå till 1,4 atG". Med hänsyn till G"vertrycket måste de, som 
arbetar i kasunen - folk med god hälsa och hogst 40 år på 
nacken - slussas in och ut. (Personalslussen bild 7.) Inslussningen i 
kasunel/s slutläge tar ung~{är S minuter Inen utslussningen omkring 
20 min. All schaktmassa tas också ut genom en sluss. 

När kasunen kOI/Hnit tillräckligt djupt, karl pålningen till berget 
gG"ras på vanligt sätt. En bottellplatta .gjuts i kasunen, vilken 
sistnä/11nda fått sådana dimensioner att den bildar den undre 
tunl/elkropp~n. Under schaktningsarbetets gång byggs kasunen på 
med en G"vervånil1,~. Tunnelbanan skall S0111 bekant bli fyrspårig 
på del/na sträcka med tunnlarna i två lJåningar. Av de tre 
kasunema kommer den mittersta att I4t{bras sist. När alla 
tre kausunerna kommit på plats och ytterviiggar, golv och tak Ibr
enats slås mellanväggarna bort. 

Bild 7. 

Bild 8. Där kasullsträckan tar slut mot Tegelbacken, kommer en 
helt almall byggnads111etod till arrvändning. Här är det inte dju
pare till berg än att sponting på vanligt sätt kall utJG"ras. Men 
markelI är a,l så lbs beskaffenhet, alt spontens lIedre del /l1I/ste 
jo"rankras i Int5C1l jord111assa tills det blivit mojligt att i s111~'Sra
varna mellan spontradema gå ned och gjuta betongklackar, som 

fiJ"rankras i berget med dubbar. Frysningen tillgår så, alt fbr fbrs 
ned till frysstället. 
När sponten fixerats nedtill med betongklackllrna och med fackverk 
upptill, kan schaktningen av själva tunnclområdet bdrja, och, sedan 
den inre spontraden tagits bort, kan tU/T1/elkroppw ,~iutas. 

Bild 6. 



Bild 9. Det hävs ett 
ga11ska haftigt kylnJa
sblleri flir alt åstad
komma köld på -30° , 
som behiivs. Maskine
riet, 50111 SYllS på bildel1, 
är av samma typ som 
a11vänds i bryggerier 
och l11~jcrier etc. 

Bild 10. Mella11 Te
gelbacken och MUllle
bro11 går WIII/dll fmder 
striJmmerr. I tre etapper 
dänLnfs vaffnet upp, och 
i skydd av kraftiga 
få11gdammar sprängs ef1 

ränna i berget på bot
te/l, där tunf1eln sedan 
gjuts i betong. 

Kraftiga pflmpar 
håller arhetsplatse11 
tMr. Den 13 dec. 1952 

uppstod ef1 kraJiig 
spricka i berget, så 
att tunnelschaktet på 
en kort stund fylldes 
med vatte/1. Det tax dt 

par månader alt repa
rera de11 skadal1. Den 
här återgivIla bilden 
tegs några dagar inIIall 

missiJdet intr1ffade och visar, alt vaffentil/fiiJdet gell o111 läckor och laaftigt regn var ganslw stort. 


