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Tunnelbygget på sträckan 

Slussen-Kungsgatan påbörjat 


A V FÖRS TE B Y RAI NGENJÖR B RO R HILLBOM 

Då stadsfullmäktige på sommaren 
1941 fattade det viktiga beslutet att 
bygga en tunnelbana genom Stock
holm, angavs samtidigt den ordnings
följd, enligt vilken de olika delsträc
korna skulle byggas. Först skulle i 
samband med Drottningholmsvägens 
reglering delen Kristineberg-Marie
bergsgatan ges en för den kommande 
tunnel trafiken ändamålsenlig utform
ning med planskilda korsningar med 
Viktor Rydbergs gata och Lindhagens
gatan. Därefter avsågs sträckan Slus
sen-Kungsgatan komma till stånd 
och som en sista etapp delen Lindha
gensgatan-Kungsgatan. Motivet för 
denna ordningsföljd var farhågorna 
för att nybebyggelsen inom Enskede 
och Brännkyrka skulle ge upphov till 
svårbemästrade trafikförhållanden, 
dels på de trånga gatulederna genom 
Gamla stan, dels vid den omstigning, 
som i växande omfattning skulle kOql
ma att ske vid Södermalmstorg. En
dast tunnelbanans framdragande till 
stadscentrum kunde lösa dessa pro
blem. Vi ha bara att konstatera, att 
farhågorna voro fullt berättigade och 
att den ursprungligen tänkta ordnings
följden av skilda orsaker tyvärr ej 
kom att tillämpas. 

De ovanligt invecklade stadsplane
frågorna på sträckan Slussen-Tegel
backen, där järnvägen skulle flyttas, 
tunnelbanan dragas fram och nya stora 
gatuleder skapas, och där staden och 
staten skulle samsas såväl om utrym
met som om ekonomien och de este
tiska frågorna inom detta känsliga 
stads parti gj orde emellertid, att man, 
då kriget slutade och spaden kunde 
sättas i marken, ej hade några färdiga 
planer att gå efter. Någonstans ville 
man dock börja, och så blev det på 
sträckan Lindhagensgatan-Kungsga

tan, vilken sträcka ju också var an
gelägen, då man planerade en inkorpo
rering av Spånga och en storbebyg
gelse inom detta område. N u när sta
dens byggnadsarbeten på sistnämnda 
del praktiskt taget är fullbordade, har 
arbetskraft och arbetsmaskiner fri
gjorts för andra uppgifter, och an
strängningarna kommer nu att kon
centreras på den återstående tunnel
delen. Efter långvariga förhandlingar 
har statsmakterna nyligen gett sitt 
tillstånd till arbetenas bedrivande. 

Man kan för övrigt säga, att arbe
tet i viss mån redan pågått ett par år, 
eftersom j ärnvägen måste ges en ny 
sträckning mellan Södra stationen och 
Riddarholmen, innan tunnelbanan kan 
dragas fram över Söderström på den 
plats, där den nuvarande järnvägsbron 
ligger. Ett stort tunnelbygge för järn
vägen utföres nu av gatukontoret un
der Södermalm, och hamnstyrelsen 
har i Söderström slagit ned 50 m:s 
pålar för en ny järnvägsbro. Man pas
sar samtidigt på att utföra grundlägg
ningen för den nya gatubro, som skall 
föra Södergatans trafik raka vägen in 
mot Riddarholmen och vidare till Te
gelbacken en gång i framtiden. 

Tunnelbanan anknytes vid Slussen 
till den nuvarande bergtunneln, som 
tillsvidare kommer att bibehållas oför
ändrad. Slussenstationens plattform 
kommer att förlängas norrut, in under 
Södermalmstorg, och i samband där
med kommer biljett- och viserkiosker
na att flyttas, eventuellt till en under 
spåren belägen biljetthall i ungefär 
samma nivå som Saltsjöbanans nuva
rande plattform. Över hamnbangården 
och Söder Mälarstrand framföres spå
ren på en betongviadukt, och här 
måste konstruktionstj ocklekarna be
stämmas med nära nog millimeter

noggrannhet, ty ovanför ligger SÖ
dermalmstorgs j ärnbalkar och under 
som sagt hamnbangården med sina 
krav på fria höjder för godstågen. 
Tunnelbanan föres vidare på bro över 
Söderström fram till en station, vars 
plattform kommer att sträcka sig un
gefär från Kornhamnstorg till Munk
bron. Från plattformens mittpunkt 
ordnas dels fast trappa, dels rulltrappa 
ned till en under banan belägen bil
jetthall, från vilken gångtunnlar leder 
till Riddarholmen och under Munkbro
leden till en uppgång i hörnet av 
Munkbrogatan och Kåkbrinken. Kvar
teret som trappan kommer upp i he
ter Icarus, och här kommer att upp
föras ett hus, som utom uppgång från 
tunnelbanan kommer att innehålla en 
stor likriktarstation, personalutrym
men av olika slag och en tänkt drift
och trafikcentral för tunnelbanan. Till 
denna byggnad och dess innehåll blir 
sannolikt anledning återkomma i en 
särskild artikel. 

Vid Munkbron kommer tunneltågen 
efter sin korta visit i det fria att åter 
dyka under j orden, eller rättare sagt 
under vattnet, ty banan kommer att 
gå fram under Riddarholmskanalen 
och Norrström, där man snuddar vid 
Strömsborg. Tegelbackskajen passeras 
på 13 m:s djup, och sedan går tunnel
banan alldeles intill Centralstationens 
kungliga utgång och vidare i en 200 

m:s kurva under Vasagatan och hotell 
Terminus fram till en station under 
Klarabergsgatan med uppgångar vid 
Vasagatan och Drottninggatan. Ba
nan sammanbindes sedan med statio
nen Kungsgatan i en båge under nu
varande bebyggelse och delvis under 
den blivande Sveavägen. 

Innan ytterligare några detaljer 
lämnas rörande utformningen av de
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1. Bro frr funl/elbal/an. 2. Uthl/Ilad i /JatInet. Gångväg 
linder tunne/bal/all. 3· Statiol/ lV[unkbrol/. 4. Ny gatllbro i 
Södergatal/s Jor/är/gl/ing. 5. Stall/bal/an i sill nya sträckrling. 
6. Gångbal/a. 7. Ny tO~Rbildning ovanpå Sö'dergatall. 
8. Restal/ral/g. g. Ny Riddarholll/sbro. 10. Stambanan går i 
tUl/llel CI/ kortare sträcka. 11. Tunl/elbal/anl/I/der Norrstrblll. 

len Tegelbacken-Kungsgatan må nå
got nämnas om de sydvästra banorna 
och de planerade fyra spåren på striic
kan Slussen-Drottninggatan. Redan 
1944 påvisade spårvägsbolaget i en 
utreclning, att de ursprungliga pla
nerna att vid Slussen sammanföra de 
till tunnelbanor ombyggda linj erna 16 
och 17 med de söderifrån kommande 
banorna ej var möjlig med mindre än 
att fyra spår anlacles norr om Slussen. 
De förliingda linj erna 18 och 19 samt 
en kommande bana genom Björkha
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gen och Kiirrtorp till Bagarmossen 
konnner nämligen att sammanlagt ge 
precis så mycket trafik. som en dub
belspårig bana kan sviiIja. Trafiken 
från linjerna 16 och 17 behöver där
för en dubbelspårig bana till, alltså 
sammanlagt fyra spår. 

Det är svårt att säga när linjerna 
16 och 17 kan byggas om till tunnel
banor, men bolaget anser av flera 
skäl, att detta bör göras så snart S0111 

arbetshaftstillgången och ekonomien 
det medger. :Man kan bl. a. peka på 

restiderna tiil innerstaden som. så 
länge spårvägsstandarden bibehålles, 
kommer att bli betydligt längre och 
nästan den dubbla för t. ex. Mälar
höjdsborna än för invånarna i Hökar
iingen och Blackeberg. Staden har för 
sin del antagit, att clet ytterligare dub
belspåret kommer att behövas inom en 
relativt snar framtid och har därför 
beslutat, att tunneln på vissa sträckor 
redan nu skall byggas dubbelt så bred 
som för två spår. 

Niir linjerna 16 och 17 införts, kom



mer stationerna Slussen och ~Iunkbron 
att förses med ytterligare en platt
iorm, liksom Johanneshov nu, och 
äyen stationen under Klarabergsgatan 
blir iyrspårig med två plattformar. 
Denna station får emellertid en avvi
kande utformning, ty de båda platt
formarna kommer här att ligga i två 
plan, det ena ovanför det andra; det 
understa ca IS m under gatuplanet. 
Orsakerna till denna utformning är 
tre. För det första tar stationen mind
re utrymme i breddled och kräver där
för mindre husrivningar, vilket har 
sin betydelse för möjligheten att snabbt 
genomföra tunnelbygget. För det andra 
kan man i ett första skede, då endast 
två spår skal! dragas fram, lägga dessa 
i det understa planet och därigenom 
tunnIa sig fram i berget under en del 
hus. Dessa hus behöver således ej ri
vas, förrän de sydvästra banorna skall 
föras in. För det tredj e kan omstig
ningarna vid vinkelresor göras myc
ket bekväma på en station med denna 
utformning. Man förutser nämligen, 
att de sydvästra banorna från Klara
bergsgatans station skall dragas ut åt 
öster, t. ex. mot Östermalm och vidare 
norr och nordöst ut, och att ett gan
ska stort behov då kan uppstå att göra 
vinkelresor på tunnelbanan mellan Ös
termalm och områdena norrut utefter 
Sveavägen eller västerut. Genom att 
i vardera stationsplanet lägga ett spår 
från den ena banan och ett från den 
andra så att t. ex. ett tåg, som kommer 
från Östermalm vid plattformen möter 
ett tåg, som kommit söderifrån och är 
på väg norrut mot Kungsgatan och 
Sveavägen, kan trafikanterna klara 
sin omstigning bara genom att gå 
tvärs över plattformen. En så enkel 
omstigning vid vinkelresor är visser
ligen ingen nyhet. man har t. ex. haft 
den i många år vid Alvik mellan lin
j erna I I och 12. I tunnelbanan kan 
man emellertid ej tillåta, att två banor 
korsa varandra i samma plan, och om 
man vill undvika trappspring, blir det 
då nödvändigt att tillämpa den ovan 
skisserade lösningen. 

Från de båda plattformarna på sta
tionen under Klarabergsgatan kom
mer rulltrapp:Jr att leda upp till bilj ett
hallar, den ena under Klarabergsgatan 
invid dess korsning med Drottningga
tan, den andra under Klara Vattu
gränd och under angränsande delar av 
Continental och hotell Terminus. Från 
den senare biljetthallen anordnas en 
trappa upp till Vasagatan och en gång
tunnel under Vasagatan och Central
plan till Centralstationen, där en för 
lokaltågstrafikanter avsedd bilj etthall 
kommer att byggas under den nuva

ramle aygångshallen. Man skall såle
des kunna byta från järnvägen till 
tunnelbanan utan att behöva gå ut i 
det fria eller kämpa med gatutrafiken. 
Det är givet, att de stora tunnelarbe
tena ej kunna bedrivas utan att störa 
gatutrafiken, särskilt gäller detta 
sträckan under Central plan och Vasa
gatan. Vi har att vänta oss flera år 
av gatu- och spårprovisorier med bör
jan på nyåret 1952. Schaktningsarbe
tet kommer att utföras i etapper, och 
under en lång period kommer t. ex. 
den nuvarande färdvägen för linjerna 
3, S och 9 under Tegelbacksviadukten 
att vara stängd. Dessa linjer kommer 

då att från Tegelbacken föras direkt 
in på Vasagatan liksom fallet var, in
nan viadukten kom till. Busstrafiken 
får också s ina provisorier t. ex. i kor
set Klarabergsgatan-Drottninggatan, 
där trafiken umler någon tid måste le
das in över en tomt, där ett hus nu 
står. Vi kan nog vänta oss en hel del 
svårigheter för spårvägs- och buss
trafiken under byggnads t iden , och vår 
tröstekälla får vara, att den efterläng
tade tunnelbanan enligt nu gällande 
tidplan skall kunna tagas i trafik på 
hösten 1956. 

Arbetsplanens frågetecken är väl 
framför allt delen vid Tegelbacken 

1. Stambal1a11 i sitt l1uvarande läge. I sambal1d med Cel1tralstatiol1el1s fiireståel1de ombyggl1ad 
kOl1l1ner spåren att flyttas västerut, dvs. åt vänster på bildel1. 2. Del1 Iluvarallde gål1gbro/l. 
På platselI för s/ambanall och nuvarallde gållgbron kommer en gatubro att läggas, dock fiirst 
sedan Tegelbackw omdanats. 3. Tunnelbanan med sina fyra spår lit/der Norrs/rölI/. 4. Två 
av spåreli lägges på i tunneln iIIbyggda ramper, vilka smånil1gom hojer spåren, så att de 
5. kommer eu vånillg hO'gre äll de båda andra. 6. Gållgtutllleln mellan IUlIl1elbalwtls sta/iol1 och 
Celltralel', 	 där 7. visar ell gellomskäming. 8. 9. Rulltrappor från ul1dre och o'vre platt

formell vid Klarastatioll, som sträcker sig till 10. DrottninggataIl. 
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och delen Drottninggatan-Kungsga
tan, den förra av byggnadstekniska, 
den senare av fastighetstekniska skäl. 
Vid Tegelbacken råkar gatukontoret 
på det sannolikt svåraste byggnads
arbete man någonsin haft. Det stora 
djupet till fast botten, nödvändigheten 
att arbeta under vattnet, det ringa ar
betsutrymmet och trafiksvårigheterna 
i gatuplanet innebär lika många fråge
tecken i arbets- och tidplanen, men 
man har med friskt mod gripit sig 
verket an och samråder även med ut
ländska experter. 

För att fullfölja tunnelbanan på de
len Drottninggatan-Kungsgatan mås
te flera fastigheter rivas, vilket i och 
för sig är besvärligt och arbetskrä
vande. Det största problemet ligger 
emellertid däri, att de nuvarande hy
resgästerna, innan husen börja rivas, 
måste ha beretts andra utrymmen och 
att således ersättningsbyggen bli nöd
vändiga. Det var just dessa ersätt
ningsbyggen, som beredde de största 
bekymren, då byggnadstillståndet skul
le beviljas. I några fall kan verksam
heterna utan olägenheter flytta helt 
från Nedre Norrmalm, men den över
vägande delen måste beredas plats 
inom stadsdelen. I den stadsplan för 
delen närmast söder om Konserthuset, 
som nu är på väg, föreslås bl. a. ett 
antal 15-våningarshus. Det nordligaste 
av dessa beräknas bli uppfört under 
åren 1952-53 och här kan då en hel 
del butiker och kontor flytta in. Här
igenom frigöres fastigheter, som be
höver rivas för tunnelbanans framdra
gande och på det sättet arbetar man 
sig successivt vidare. Det hela påmin
ner om en patience i jätteskala, och 
liksom en sådan inte alltid går ut, i 
varje fall inte utan bryderi, så kan 
hakar uppstå i den stora flyttningen i 
Nedre Non·malm. Vi hoppas dock som 
sagt, att de första tunn eltågen under 
denna del av Stockholm skall kunna 
rulla fram år 1956. En försening för
länger de synnerligen stora trafiksvå
righeterna vid Södermalmstorg och i 
Gamla stan. I själva verket har man 
på grund av de växande trafikmäng
derna från den södra sektorn av Y t
terstadsområdena endast att vänta en \ 
fortgående sänkning av trafikstandar
den för alla dem, som för att komma 
till stadscentrum måste göra omstig
ning. Genom tunnelbanans framdra
gande uppnås med ett slag betydligt 
bättre förhållanden. En försening in
nebär vidare en försämring av exploa
teringsmöjligheterna söderut med 
motsvarande följder för bostadsför
sörjningen inom Stockholms stad. 
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