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Upplägg och ide för examensarbete

Den elfte november 2013 offentliggjorde regerin-
gen att man nu vill satsa på att bygga ut tunnel-
banenätet i Stockholm. Min idé för det kommande 
examensarbetet under våren innefattar utform-
ningen av en av de 9 nya tunnelbanestationer som 
i och med denna satsning står under planerat 
utförande. Jag ser att jag fokuserar på utformn-
ing och gestaltning av en av stationerna samtidigt 
som en övergripande idé om de övriga stationerna 
läggs fram. Stockholms tunnelbana är gällande 
arkitektonisk utformning och konstnärlig utsmyck-
ning mycket varierad och av hög kvalité och kallas 
världens längsta konstutställning. Av denna anled-
ning är en analys och dokumentation av befintliga 
stationer i tunnelbanenätet av stor vikt. Konstruk-
tionsmetoder och typer av gestaltningsideal är av-
läsbara i stationer byggda under olika tidsperioder. 
Även referenser från andra städer kommer att vara 
intressant för mitt fortsatta arbete. 

Frågeställningar:

En tunnelbanestation berör flera skalor i staden, 
ifrån den regionala skalan till detaljen som möter 
handen.

Ska de nya stationerna ha ett enhetligt eller indivi-
duellt uttryck?

Hur kommer tunnlarna att grävas ut rent tekniskt, 
sprutbetong som framhäver berget, eller konstruer-
ade betongelement?

I en stad som Stockholm med alltmer alarmerande 
bostadsbrist och segregation, kan tunnelbanenätet, 
stationen och den publika platsen vara något som 
hjälper till att bryta upp segregation?  

Hur ska stationens program utformas?

Hur möts och förbinds den utgrävda stationen med 
markplanet och hur möter stationsnedgången den 
omgivande staden/platsen?

Vilka konsekvenser (fastighetsvärden kommer 
radikalt att öka och en kamp om mark och po-
sitioner i staden äga rum) för stadsutvecklingen 
kommer den nya tunnelbanesträckningen att få?

Hur ska stationen som fysiskt rum gestaltas, konst-
närligt och arkitektoniskt?

Vad har SL för idéer och visioner kring stationernas 
utformning och vilka andra aktörer spelar en roll i 
tunnelbanas utbyggnad?

Tidsplanering skiss:

Januari & februari:
Analys, besöka alla tunnelbanestationer i Stock-
holm, dokumentation och kategorisering samman-
ställs i dokument. Hur ser SL och styrande politiker 
på frågan om de framtida stationernas utformning?  

Mars: 
Skissa på konkret utformning av stationen, arbete 
i flera skalor modell och ritning. Fokus på den 
urbana skalan, kopplingar till staden, stationens 
relation till publik plats och omgivande bebyggelse, 
teknisk konstruktion.    

April:
Arbete i den mer detaljerade skalan, konstnärlig 
och arkitektonisk gestaltning av stationen, exem-
pelvis genom markbeläggningar, möbler, material, 
konstnärlig gestalting, och ljussättning. 

Maj:
Presentera arbetet, modell, ritning, bilder, text.



Stockholms tunnelbana

En vardag använder cirka 700 000 människor SL-
trafiken. Var fjärde resa i Stockholmsområdet är 
kollektiv, SL står för 25 % av persontrafiken i länet 
men bara 6 % av koldioxidutsläppen. SL (Stor-
stockholms Lokaltrafik) är en del av Stockholms 
läns landsting och ansvarar för kollektivtrafiken 
i Stockholms län. Trafiken körs av entreprenörer 
som upphandlas av SL. SL äger tunnelbanan vars 
trafik sedan 2009 drivs av det Hongkong-baserade 
företaget MTR.

I tunnelbanan görs 1.1 miljoner resor varje dag, 
Stockholms tunnelbana består av ett drygt 105 
km långt tunnelbanesystem. 100 stationer är idag 
i bruk fördelande mellan Gröna, Röda och Blå 
linjen. Stockholms tunnelbana är ett av de största 
tunnelbanesystemen i förhållande till folkmängden 
i den stad den betjänar. Antalet resor är cirka 320 
miljoner per år (2012), vilket enligt ovanstående 
jämförelse ger 36:e plats i världen. Antalet resor 
är nästan lika stort som för all annan spårbunden 
trafik i Sverige tillsammans (järnväg 187 Milj, 
spårväg 149 Milj). Det stora antalet människor som 
dagligen använder sig av tunnelbanesystemet visar 
på dess stora betydelse för staden.

Tunnelbanans betydelse i människors dagliva liv 
ser olika ut beroende på var man bor och ens socio-
ekonomiska bakgrund. Nätverket planka.nu lanse-
rade begreppet trafikmaktordningen i rapporten 
“Trafikmaktordningen” 2009.  

“Trafikmaktordningen är en hierarki bland trafik-
slag, med bilen i toppen och kollektivtrafiken, 
fotgängarna och cyklisterna underst, och tar sig 
uttryck i att dessa färdmedel tilldelas olika mycket 
resurser och plats i staden.” 

Vita högavlönade män tenderar att vara överrepre-
senterade bland bilister (även gällande maktposi-
tioner i samhället), precis som det motsatta gäller 
för kollektivtrafikanter. Ett samhälle uppbyggt 
kring bilen är inte bara skadligt i ett ekologiskt 
perspektiv, det leder även till ekonomisk och social 
segregering. Detta vittnar om kollektivrafikens be-
tydelse för en mer jämlik och demokratisk stad. 

Planerad utbyggnad av Stockholms tunnel-
banenät

I och med Stockholms expansion och att ingen ny 
tunnelbana byggs sedan 1994 är det nu återigen 
dags att investera i tunnelbanenätet. Något som 
länge diskuterats men aldrig kommit till skott. Den 
elfte november 2013 offentliggjorde alliansregerin-
gens fyra partiordförande i DN debatt att man nu 
vill satsa på att bygga ut tunnelbanenätet. Efter 
sju år motstånd mot tunnelbane-satsningar har 
nu alliansen med Moderaterna i spetsen gjort en 
omvändning i frågan. Utbyggnaden innefattar nio 
nya stationer och planer för 78 000 nya bostäder. 
Blå linjen ska dras vidare från Kungsträdgården 
till Nacka, vilket var intentionen när stationen 
byggdes. Förlängningen av blå linjen innebär en 
sträckning mellan Kungsträdgården och Nacka 
Forum med stationer vid Hammarby Sjöstad, 
Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum. Förlängnin-
gen kommer även att knytas ihop med den gröna 
Linjen via en ny station vid Sofia på Södermalm 
och Gullmarsplan.

Den blå linjen förlängs även från Akalla till Barkar-
by via station Barkarbystaden. Man föreslår även 
en ny tunnelbana ifrån Odenplan till den så kallade 
Arena-staden via Hagastaden, för att förbättra 
förbindelserna till den nybyggda Friends Arena och 
det gigantiska köpcentrumet Mall of Scandinavia 
som nu håller på att uppföras.

Finansiering

Stockholms stad, Landstinget och de berörda 
kommunerna ska tillsammans med intäkter ifrån 
trängselskatter som höjs och utökas tillsamman 
finansiera bygget. Alliansregeringen har tidigare 
beslutat om bygget av Förbifart Stockholm som är 
ett av de största infrastrukturprojekten någonsin 
när det gäller Svensk vägtrafik. Trängselskatterna 
var tidigare avsedda att gå till investeringar till 
kollektivtrafik men togs istället för att finansiera 
Förbifarten. Tunnelbanesatsningen kommer att 
kosta 25.7 miljarder, notan för Förbifart Stockholm 
kommer ligga på mellan 40-60 miljarder kronor. 
Kritik från bland andra Socialdemokraterna har 
riktats mot regeringen gällande oklarheter i finan-
siering för tunnelbaneutbyggnaden, och för de att 
länge motsatt sig satsningar på tunnelbanan. (DN 
Sthlm 11.11.2013 ”Välkommet att M bryter hård-
nackat motstånd till T-bana”). Man efterfrågar här 
en bredare blocköverensskridande uppgörelse och 



är kritiska mot att de enskilda kommunerna tvingas 
stå för en stor del av notan. Man är även kritiska 
mot att Alliansen bara vill satsa på den norra delen 
av länet, där man styr kommunerna, när de södra 
delarna av länet växer lika snabbt som de norra. 
Kritik från Vänsterpartiet har även ifrågasatt om 
man har råd att genomföra tunnelbanesatsningen 
när motorvägsbygget Förbifart Stockholm kostar 
så pass mycket pengar.  (DN Sthlm, 11.11.2013 
”Förslaget är inte trovärdigt”) att det är tveksamt 
att intäkterna från trängselavgifter räcker till både 
förbifart och tunnelbana.

Att göra en så stor satsning på privat massbilism är 
en även en ide som kan kritiseras för att vara förål-
drad då bilismens negativa effekter ur ett ekologiskt 
och socioekonomiskt perspektiv idag är väl kända.  

Nya tunnelbanestationer:

Barkarby station 
Barkarbyfältet 
Arenastaden 
Hagastaden 
Sofia 
Hammarby sjöstad 
Sickla 
Saltsjö - Järla.
Nacka Forum

Så här betalas satsningen:

Trängselskatter 9 miljarder 
Direkta statsanslag4,65 miljarder. 
Landstinget 7 miljarder. 
Stockholms stad 2,95 miljarder. 
Nacka 850 miljoner. 
Järfälla 800 miljoner. 
Solna 600 miljoner.
Summa: 25,7 miljarder
Beräknde byggtider: 

Beräknde byggtider:

Hagastaden 2016 - 2020 
Arenastaden 2017 - 2022. 
Förlängningen till Barkarby 2016 – 21. 
Tunnelbana till Nacka2018 - 2025. 
Sammankopplingen till gröna linjen 2018 – 2025.

Källa: DN Sthlm, 11.11.2013 ”Nya tunnelbanan blir för dyr för Stockholm”

Historik

Den tidigaste formen av kollektivtrafik i Stockholm 
bestod av hästspårvagnar, dessa trafikerade Stock-
holms gator mellan 1877-1905. Det var i samband 
med framväxande villaförstäderna som Djursholm 
och Saltsjöbaden som en spårbunden kollek-
tivtrafik började byggas för att koppla ihop de nya 
villaförstäderna med staden. I samband med elek-
trifieringen vid sekelskiftet gavs spårtrafiken ökade 
möjligheter att trafikera de mest centrala delarna 
av Stockholm. 1915 bildades Stockholms Spårvägar 
AB (SS) av Stockholms Stad för att ta kontroll över 
och driva den spårbundna trafiken som fanns och 
drevs av olika aktörer. SS förfogade då över ett nät 
av spårvägar och förstadsbanor. I samband med 
planerandet av ytterligare villaförstäder förstod 
man att den expanderande spårvagnstrafiken inte 
skulle få plats på gatorna, och utredningar om att 
bygga tunnelbana genomfördes under hela 1920-ta-
let.

1931 började sprängningsarbetet med den första 
tunnelbanesträckningen: Södertunneln mel-
lan Slussen och Skanstull. Denna tunnel under 
Södermalm som trafikerade de tre stationerna: 
Slussen-Södra Bantorget (idag Medborgarplatsen)-
Ringvägen (idag Skanstull), invigdes 1933. Detta 
var ett första steg i konverteringen från spårvagn 
till tunnelbana. Det är ifrån denna tid som namnet 
”Tunnelbana” härstammar, de tre stationerna skyl-
tades med ett T i en cirkel.   

Arkitekt för de första två underjordiska stationerna 
Ringvägen och Södra Bantorget var Holger Blom, 
inspirerad av Berlins U-bahn byggdes stationerna 
med delvis synliga stålkonstruktioner strax under 
gatunivå och med väggarna klädda i gult kakel.
I och med 1930-talets politiska och sociala om-
välvningar, med den framväxande välfärdstaten i 
åtanke, började kommunala bostadsbolag bygga 
nya förstäder med flerfamiljshus, inte enbart villor 
skulle nu finnas i förstäderna. Detta innebar att 
kollektivtrafiken och tunnelbanan behövde skalas 
upp och bli mer effektiv.

I Stockholm 1940 bodde 600 000 personer, inter-
nationellt ansåg man att minst 1 miljon invånare 
krävdes för att motivera byggandet av en tunnelba-
na. Av denna anledning var planering och byggna-
tion av ett tunnelbanenät en vågad satsning, men 
man hade en ökad befolkningsmängd i åtanke.



Arbetet med ett storskaligt tunnelbanenät påbör-
jades 1944 och detta enorma projekt kom att 
genomfördas under decennierna efter andra värld-
skriget. Pärlband av förorter kring de nya station-
erna uppfördes, de nya bostadområdena krävde 
en effektiv kollektivtrafik. 1950 invigdes den första 
tunnelbanelinjen mellan Slussen och Hökarän-
gen, 1952 gick tunnelbanetåg mellan Hötorget 
och Vällingby. Arkitekt bakom många av 50-talets 
stationer var Peter Celsing som var chefsarkitekt på 
SL:s arkitektkontor. Kollektivtrafiken i Stockholm 
byggdes under denna tid ut i en takt som saknade 
motstycke i världen. Under 1960-talet byggdes än 
fler nya förstäder med tunnelbaneanslutning såsom 
Bredäng 1962, Skärholmen 1968 och Tensta 1970.  

Finansieringen av det kostsamma tunnelbanebyg-
get var offentlig. I första hand genom Stockholms 
stad, men även genom Stockholms län och de 
kommuner där tunnelbanan byggdes. I de senare 
utbyggnadsskedena kom dock staten att stå för en 
allt större andel av finansieringen. Tunnelbanebyg-
get visade sig bitvis bli mycket komplicerat. Medan 
långa sträckor utanför innerstaden byggdes ovan 
mark som mot Vällingby eller Bagarmossen blev 
banans tunnlar i stadens innerområden ofta till en 
teknisk utmaning.

I slutet av 70-talet avstannade takten av tunnel-
banebyggandet. Universitet-Mörby centrum var 
den sista sträcka som byggdes under 1970-talet 
(78). Under 1980-talet byggdes endast sträckan 
Västra skogen-Rinkeby. Den senaste utbyggnaden 
ägde rum 1994 då med en tunnelbanesträckning 
mellan Bagarmossen och det nybyggda Skarpnäck. 
Idag är byggandet av Citybanan pågående. En 
sex kilometer lång tunnel mellan Tomteboda och 
Stockholms södra, med två nya stationer vid Oden-
plan och T-centralen. När projektet är klart 2017 
kommer pendeltågen gå på egna spår och slipper 
att trängas med regional, fjärr och godståg vilket 
medför en fördubbling av spårkapaciteten.

Tidsperioder, stil, konst och konstruktion

1950-tal

Gröna linjen är 1950-talets tunnelbana, de flesta 
stationer ligger över mark, ett fåtal är byggda under 
mark. De underjordiska stationerna är byggda nära 
markytan enligt så kallad “cut & cover” metod, 
vilket innebär att gatan grävs upp, efter detta byggs 
en betongtunnel med spår, plattform och teknik. 
Sträckningen Hötorget-Fridhemsplan är byggd en-
ligt denna metod.  Att bygga på detta sätt var dock 
en dyr och komplicerad metod som ställde till my-
cket problem för stockholmarna. Typiskt för 50-tal-
sstationen är de kaklade väggarna som ger något 
av en badrumskänsla, inspirerat av 1930-talets 
stationer. De flesta stationerna har en smal platt-
form utan mellanvägg, undantaget är Fridhemsplan 
som är utsprängd ur berget.  Många av 1950-ta-
lets förortsstationer som Gubbängen, Åkeshov, 
Hökarängen och Blackeberg ritades av Peter Cels-
ing, chefsarkitekt på Stockholms Spårvägar 1948-
52. Typiska underjordiska 50-tals stationer är Hö-
torget, Rådmansgatan, Odenplan och S:t Eriksplan.  
T-centralen är den enda 50-tals station som fick 
en konstnärlig utsmyckning redan när stationen 
byggdes restarande stationer har blivit konstnärligt 
utsmyckade ifrån 1980-talet och framåt.

1960-tal

Merparten av röda linjen byggdes under 1960-ta-
let och de flesta av stationerna ligger under mark. 
Tekniken för att spränga tunnlar hade utvecklats 
vilket gjorde det möjligt att arbeta helt under jord, 
snabbare, billigare och utan att skapa störningar 
i gatuplan. Vid stationerna kläddes bergrummet 
in i betong vilket skapade ett rum i rummet. Istäl-
let för det kvadratiska kakel man tidigare använt 
som ytbeläggning användes nu keramiskt material 
i rektangulära former i jordnära färger till de flesta 
stationer.  Många av stationerna ifrån 1960-talet 
blev konstnärligt utsmyckade redan ifrån början. 
Exempel på 1960-tals stationer är: Östermalmstorg, 
Mariatorget, Hornstull och Mälarhöjden.  



1970-tal

I och med att teknologin för bergspräning utveck-
lades blev det möjligt att konstruera djupare tunn-
lar, den goda bergkvaliteten i Stockholm kunde då i 
högra grad utnyttjas då bergets kvalitet vanligtvis är 
bättre djupare ned. De flesta av stationerna på den 
Blå linjen, som byggdes under 1970-talet, ligger 
på ett medeldjup av 25-30 meter under ytan. Trots 
ökade kostnader för rulltrappor och hissar var det 
ekonomiskt fördelaktigt att på detta sätt utnyttja 
Stockholms goda berggrund. 

Under 1970-talet började man istället för att klä in 
bergrummet i betong, vilket gjordes under 60-ta-
let, att täcka berget med ett 7-8 cm tjockt lager 
sprutbetong. Vattnet leddes undan i dräneringsrör 
bakom betongen. Denna teknik framhäver berget 
och skapar en grottliknande känsla. Dessa grottsta-
tioner var till en början kontroversiella och omdis-
kuterade, kritiska röster tyckte att grottstationerna 
kunde ge associationer till underjorden och hel-
vetet. Av denna anledning satte man i början upp 
färgade metallnät i taket och på delar av väggarna 
vid de första grottstationerna för att dölja ber-
grummets karaktär (exempelvis Masmo, Tekniska 
Högskolan och Stadion). När man byggde blå linjen 
gjordes dock ingenting för att dölja det betong-
sprutade bergrummet. Denna typ av grottstationer 
är unika för Stockholm och finns inte på någon 
annan plats i världen.  Att bygga betongsprutade 
stationer var betydligt billigare än att klä in sta-
tionen med betong och pengar blev därför över till 
konstnärlig gestaltning av stationerna som byggdes 
under 1970-talet. Typiskt för 70-talets stationer är 
helhetsgestaltade stationer där konstnärer under en 
längre tid samarbetat med arkitekter och tekniker 
för att skapa miljöer snarare än enstaka konstverk. 
Exempel på 1970 tals stationer är: Rådhuset, Kung-
strädgården, Solna centrum, Alby, Bergshamra, 
Rinkeby och Tensta.

1980-tal

Under 1980-talet öppnades fem nya stationer alla 
av dessa är grottstationer. Fyra av dem är så kallade 
“trumpetstationer” som endast har en entré och en 
avsmalnad form, den avsmalnade formen gör att 
ingen bärande mellanvägg krävs. Station Sundby-
bergs centrum byggdes med en bärande mellan-
vägg. Man fortsatte under 80-talet att arbeta med 
helhetsgestaltade miljöer. Exempel på stationer 
är: Huvudsta, Vreten, Duvbo och Rissne. Under 
1980-talet får även en del av 50-talsstationerna ny 
konst.

1990-tal

Under 1990-talet byggdes två nya stationer Bagar-
mossen och Skarpnäck.  Båda dessa stationer är 
grottstationer med öppen plattform utan bärande 
bergvägg mellan, där konst och arkitektur redan 
från början är avsedd att samverka. Under 90-talet 
ägnade man sig även åt underhåll och renovering 
av äldre stationer. Bekvämare entréer, hissar, nya 
klinkerväggar till framförallt gröna och röda lin-
jerna samtidigt som stationerna fått ny konst. Man 
har vid den konstnärliga utsmyckningen arbetet 
med ge varje stationen en egen identitet genom 
skulpturer och keramiska bearbetningar. Exempel 
på stationer som försetts med konst under 1990-ta-
let är: Ängbyplan, Gamla Stan, Gubbängen, Hötor-
get, Svedmyra, Vårberg och Vårby gård.

2000-tal

Under 00-talet byggs inga nya stationer, viss konst 
på befintliga stationer byts ut och annan tillkom-
mer. En viktig del av arbetet med konst i tunnelba-
nan under 00-talet handlar om tillfälliga utställn-
ingar. Det finns 6 stationer där konsten byts ut 1-4 
gånger per år, dessa stationer innefattar Odenplan, 
Slussen, Fridhemsplan, Zinkensdamm och Gärdet.  



Underjordiska rum

Det underjordiska rummet kan sägas utgöra den 
tidigaste formen av arkitektur, då människan 
bosatt sig i naturligt skapade grottor för skydd. 
2012 påträffades resterna av en 1 miljon år gammal 
lägereld i Wonderwerk-grottan i Sydafrika.  Aska, 
benfragment och stenverktyg hittades omkring 30 
meter ifrån grottans ingång. Förmågan att använda 
eld är ett mycket viktigt steg i den mänskliga ut-
vecklingen vilket gjorde det möjligt att laga mat och 
utveckla ny teknologi.  

Ett av världens äldsta konstverk kan ses i Lascaux-
grottan i sydvästra Frankrike. Denna grotta är 
smyckad med 600 målningar och 1500 ristningar 
skapade omkring 1700-1500 före Kristus.
Målningarna är utförda med svart, röd och gul färg, 
jaktbetonade djurmotiv liksom geometriska mön-
ster och symboliska figurer förekommer.

Att spåren efter en av de tidigaste lägereldarna 
samt de tidigaste spåren av konst påträffats i grot-
tor visar på det underjordiska rummets betydelse 
i mänsklighetens utveckling. Den underjordiska 
tunnelbanan kan även den ses som en del av män-
sklighetens utveckling och den moderna staden. 
Stockholm är i hög grad underjordiskt perforerat, 
båda av tunnelbanan liksom av skyddsrum från 
kalla krigets dagar, parkeringsgarage och under-
jordiska passager.  Ett betydelsefullt drag staden 
Stockholms arkitektur är tredimensionaliteten i ga-
tunätet, lager på lager där det är möjligt att förflytta 
sig långa sträckor under jord. Ett exempel är den 
underjordiska gångpassagen vid T-centralen som 
sträcker sig hela vägen mellan centralstationen vid 
Vasagatan till Hamngatan och NK. Och det stora 
skyddsrummet och parkeringsgaraget under Klara 
kyrka som byggdes under 60-talet i samband med  
omdaningen av Stockholms city, Norrmalmsregler-
ingen.  

Den publika platsen & stationsbyggnaden

Den publika platsen är en central del av tunnel-
banenätet. Tunnelbanan är en plats som befolkas av 
en heterogen mängd människor från olika delar av 
staden. T-centralen hjärtat av tunnelbanesystemet 
är en plats där folk möts, i en stad som präglas av 
ekonomisk och social segregation. Kollektivtrafiken 
har en nyckelroll i ett inkluderande och hållbart 
samhälle, både ur ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv.

Den publika platsen har genom alla tider haft en 
viktig ideologisk grund. Både som en spegling av 
samhället och en plats för att forma samhällets 
invånare.  I Stockholms tunnelbanenät är det ty-
dligt avläsbart hur pärlbandstaden med tillhörande 
centrum, torg och tunnelbanestation var en vik-
tigt symbolisk plats för det socialdemokratiska 
folkhemsbygget. Samhällets skifte ifrån medbor-
gare till kund är något som i hög grad har påverkat 
det offentliga rummet. Det offentliga rummet har 
alltmer kommit att bli en arena för privata aktörer 
och kommers. Detta manifesterat i fysisk form 
av reklamtavlor, butiker och gallerior. Vällingby 
kan som fysisk plats symbolisera folkhemmet. En 
tunnelbana till Arena-staden i Solna, med Friends 
Arena och gallerian Mall of Scandinavia kan bli en 
plats som liksom Vällingby blir monument över 
sin tid med en annan ideologi och tidsanda som 
avsändare.

I tunnelbanan pågår en kamp om utrymme om det 
offentliga rummet, reklam och graffiti är två exem-
pel på företeelser som båda vill fånga människors 
uppmärksamhet. Tunnelbanan är även en drama-
tisk plats med brott, olyckor och självmord. Över-
vakning, poliser och ordningsvakter är element 
som vill skapa trygghet i systemet. Det kritiserade 
Reva-projektet där polisen gjorde ID-kontroller 
med syfte att sätta dit papperslösa utspelade sig just 
i tunnelbanan. SL:s nya spärrar som började ersätta 
de gamla för ett par år sedan med syfte att motver-
ka plankning är en annan aspekt. Liksom det nya 
elektroniska biljettsystemet SL-access. Båda dessa 
kan kritiseras för att motverka tillgängligheten till 
tunnelbanan liksom att vara tveksamma ekono-
miska investeringar.  

Kort sagt: tunnelbanan är ett område där många 
olika intressen möts och många av samhällets 
konflikter och spänningar kommer till sin spets och 
synliggörs.



Konsten i tunnelbanan

Stockholms tunnelbana kallas värdens längsta kon-
stutställning och är ett exempel på hur konstnärer, 
arkitekter och ingenjörer kan arbeta tillsammans. 
Konstnärerna Vera Nilsson och Siri Derkert spe-
lade en viktig roll i 50-talets Stockholm för att förse 
tunnelbanan med konst. Vera Nilsson uppvaktade 
bland annat borgarrådet Hjalmar Mehr med flera 
brev. I ett brev till honom i mars 1955, som fick ett 
positivt gensvar, pläderade hon för att genom konst 
i tunnelbanan skapa “katedraler under jorden”.

”Vi vill ha fest, glädje och färgprakt i tunnelbanan. 
Det är de enkla människornas, de billösas dagliga 
trafikled... Låt oss få det i underjorden, katedraler 
under jorden! Varje hållplats ett sagoslott!”
„

Vera Nilsson i ett brev till Hjalmar Mehr 1955-03-
18

Den 18 april samma år inlämnades två gruppmo-
tioner med snarlika förslag om att påbörja estetisk 
utsmyckning av tunnelbanan dels av Vänsterpartiet, 
dels av Socialdemokraterna. Åtminstone den förra 
var direkt tillkommen på initiativ av Vera Nilsson. 
Hon uppvaktade hösten 1955 också spårvägsche-
fen Hans von Heland, vilken senare kom att bli 
pådrivande för den fortsatta tunnelbanekonsten. 
Efter beslut av stadsfullmäktige i mars 1956 och 
en utlyst tävling om utsmyckning av station T-
centralen, fick Vera Nilsson tillsammans med 
elva andra konstnärer ett utsmyckningsuppdrag. 
Detta utmynnade 1957 i en mosaikklädd pelare på 
stationens övre plattform, “Det Klara som trots allt 
inte försvinner”. Idag är drygt 90 av Stockholms 100 
stationer utsmyckade med konst skapad av mer än 
150 olika konstnärer.

Den konstnärliga och arkitektoniska utformningen 
hjälper till att skapa identitet, kontext och sinnliga 
kvaliter i en underjordisk miljö som lätt skulle 
kunna vara hård, stressig och anonym.
Tunnelbanenätet och stationen berör många olika 
lager och nivåer, både bokstavligt och bildligt. 
Systemet är en central del av stadens kopplingar, 
rörelse och mötespunkter. Mitt mål för examen-
sarbetet handlar om hur den samtida tunnelban-
estationen ska fungera och gestaltas.

Relevant litteratur:   

En värld under jord : färg och form i tunnelbanan / 
Göran Söderström (red.) 2000

När tunnelbanan kom till Klara / Gunnar Hult 1954

Stockholm under. 50 år - 100 stationer / Björn Al-
fredsson, Roland Berndt, Hans Harlén 2000

Tunnelbanan Skanstull-Slussen : Beskrivning ut-
given i anledning av tunnelbanans invigning den 30 
september 1933

Reklamen i tunnelbanan / Roland Berndt 2000

T-banan i ord och bild / Olle Wigander (red.) 1964

Tunnelbanan i Stockholm / Olle Wigander (red.) 
1957

Planering för Stockholm 1923-1958 / Göran Siden-
bladh 1981

I väntan på tunnelbanan : kollektivtrafikutbyggnad 
och bebyggelseexploatering i Storstockholm / Stig 
Svallhammar 2008

SL 100 / foto: färg: Peter Gullers ; svart-vitt: K.W. 
Gullers och SL fotoarkiv ; text: J. Holger Andersson 
1976

Vällingby - en tidsbild av vikt / Thomas Millroth ; 
Per Skoglund fotografier 2004

Att göra skillnad, Det offentliga rummet som me-
dium för konst, arkitektur och politiska föreställn-
ingar/ Catharina Gabrielsson 2006



Stockholms befintliga tunnelbanenät, 105 km långt, 100 stationer, 1,1 miljoner resor varje dag. 



Tunnelbanenätet med utbyggda linjer mot Nacka, Barbarby och Arenastaden 

Arbete med utgrävning av Citybanan 



Den sista hästspårvagnen, Stockholm 1905

Affisch ifrån 1896 med reklam för Saltsjöbanan. Banan tillkom i samband med byggandet av 
Saltsjöbaden, bankmannen K. A. Wallenberg ville göra Saltsjöbaden till en exklusiv badort och 
Saltsjöbanan var nödvändig för att skapa enkla kommunikationer till och från centrala 
Stockholm. 



Söderledstunneln 1933, med sträckningen Slussen-Skanstull 

Tunnelbanestation Ringvägen 1933, nuvarande Skanstull



Invigning av T-Centralen 24 november 1957, kung Gustav VI Adolf klipper bandet 

Station Vällingby 1955



När Södertunneln invigdes 1933 var konstnären Kalle Lodén ansvarig för skyltar och stationernas färgsättning. Han skapade då den första versionen av dagens
tunnelbanesymbol med bokstaven “T” i en cirkel. Med tiden har skyltarna och symbolen utvecklats och 1952 började man använda symbolen på en tresidig 
plåtskylt för att den skulle synas från alla håll. På slutet av 1950-talet lanserades en ny variant i form av en lykta med konkava sidor i opal plast, den tändes 1958 för 
första gången vid ingången till Stockholms tunnelbanestationer och den används än i dag för att markera entréerna. 

SL utvecklade ett eget typsnitt som skulle användas i tunnelbanan, typsnittet kallat “Esseltub” ritades av Stig Åke Möller. Under 1980-talet byttes skyltarna på de 
flesta tunnelbanestationer ut mot svartvita skyltar med först typsnittet Helvetica, senare ett snarlikt typsnitt som ibland kallats SL Nova. Stig Åke Möller tecknade 
typsnittet ”Esseltub” för bästa läsbarhet i olika hastigheter och går att beskåda vid vissa stationer som exempelvis Hötorget där skyltarna inte bytts ut. 



1950-tal

Odenplan. Prins Bertil inviger Odenplans tunnelbanestation och klipper av det blågula bandet 
framför premiärtåget mot Vällingby 1952.  Arkitekt: Stockholms Spårvägars arkitektkontor 
genom Peter Celsing.

Väntande resenärer på Hötorgets tunnelbanestation,kvadratiska 
kakelplattor tidstypiska för 50-talet . Arkitekt: Gunnar Lené 1952
Renoverades 1998: FRAM-Arkitekter AB, Ny konstnärlig utsmy-
ckning 1998 Gun Gordillo (neonlysrör i taket). 

Tunnelbanebygge vid stadsbiblioteket 1952.

Borrtorn för manuell borrning, tunnlarna borraddes och sprängdes fram 1952. 

Tvärsektion S:t Eriksplan, mellanrummet mellan stationens tak och tunnel var 
tänkt att fungara som skyddsrum, förråd och parkering.



1960-tal

Keramiskt material i rektangulära former i jordnära färger här 
vid Hornstull.  Konstnär Berndt Helleberg, Arkitekt: Stock-
holms spårvägars arkitektkontor genom Olov Blomkvist 1964.

Bergrummet inklätt i betong, här Östermalmstorg med Siri Derkerts sandblästringar. Arkitekt: Stockholms Spårvägars arkitektkontor genom Olov Blomkvist 1965.
Ombyggnation biljetthallarna 2009 och 2010: White arkitekter AB genom Dag Zerne.



1970-tal

Alby & Tekniska högskolan, sprutbetong, metallgaller vid tak och väggar döljer 
bergets former.  Alby, Arkitekt: SL:s arkitektkontor genom Michael Granit 
Konstnär: Olle Ängkvist , 1975. 

Tekniska högskolan: Arkitekter, SL:s arkitektkontor genom Michael Granit och 
Per H. Reimers. Konstnär: Lennart Mörk, 1973.

Solna centrum & Kungsträdgården på Blå linjen, bergrummet framhävs.
Solna centrum, SL:s arkitektkontor genom Michael Granit och Per H. 
Reimers, Konstnärer: Karl-Olov Björk & Anders Åberg 1975. 

Kungsträdgården, Arkitekter: SL:s arkitektkontor genom Michael Granit 
och Per H. Reimers, Konstnär: Ulrik Samuelson 1977 (Uppgången mot 
Arsenalsgatan med tillhörande konstnärlig gestaltning invigdes 1987 och 
kompletterades med en betongskulptur 1999).

T-centralen Blå linjen, Arkitekter: SL:s arkitektkontor genom Michael Granit och 
Per H. Reimers, Konstnär; Per Olof Ultvedt 1975. 

Stadion,  Arkitekter: SL:s arkitektkontor genom Michael Granit och Per H. 
Reimers, Konstnär: Enno Halleks 1973. Stationen belönades, tillsammans med 
Tekniska högskolans tunnelbanestation, med Kasper Salin-priset 1973.



1980 & 1990-tal

Duvbo, Arkitekt: SL:s arkitektkontor genom Per H. Reimers, Konstnär: Gösta Sillén 1985. 

Skarpnäck en av 90-talets två nya stationer tillsammans med Bagarmossen.  Arkitekt: SL:s arkitektkontor genom Per H. Reimers och Hans Hvass
Konstnär: Richard Nonas 1994. 



 2000-tal

Ny konst vid Zinkensdamm, John Stenborg 2001

Tillfällig utställning Odenplan, Johan Jakobsson 2013.   Stationen invigdes 1952 och utställningsmontern av arkitek-
ten Yorgo Turac 1996. 

Tillfällig utställning Slussen, Anna Gerdén 2011-2012



Perspektivskiss över det kombinerade skyddsrummet och parkeringsanläggningen under Klara kyrka från tidigt 60-tal

Det perforerade Stockholm, perspektiv och riting över garage och skyddsrum vid nedre Norrmalm.



 2012 påträffades resterna av en 1 miljon år gammal lägereld i Wonderwerk-grottan i Sydafrika.

 Grottmålningar i Lascauxgrottan sydvästra Frankrike.



Klotterplanket på Sergels torg var ett legalt klotterplank där åsikter kunde framföras under devisen “för egna idéer under eget ansvar”. Gatukontorets parkavdelning 
målade över planket varje morgon så att dess innehåll alltid skulle vara dagsfärskt. I anslutning till klotterplanket fanns en talarstol “Fria talars tribun” där medbor-
gare fritt kunde tala och framföra åsikter. Planket och talarstolen var belägna i det sydöstra hörnet av plattan mellan 1968 och 1970, då det togs bort i samband med 
att Kulturhusets första etapp färdigställdes inför Riksdagens öppnande i det provisoriska riksdagshuset som Kulturhuset då utgjorde.

Sergels torg & Blackeberg, modernism och folkhemsbygge. 

Arkitekt David Helldén (på huk i mitten), med medarbetare vid  modellen över Sergels Torg. 



Reklam & graffiti två uttryck som kämpar om uppmärksamhet i tunnelbanan 
och i det offentliga rummet

“Kollektivtrafiken är rätt väg för dig som vill nå många resenärer. Bara i Stock-
holm reser 600 000 personer minst 1 till 2 gånger varje vecka med tunnelbanan. 
Vi kan erbjuda många valmöjligheter och stora format för din kommunikation. 
Välj från 9 till 24 stationer.” 

Citat ifrån Clear Channel producent av reklam i det offentliga rummet. 

Sergels torg idag, Burger Kings uteservering kan ses som symbol för ökad kom-
mersialisering av det offentliga rummet särskilt i kontrast mot det idealistiska 
klotterplanket och talarstolen.

Arenastaden: Friends Arena & Mall of Scandinavia Nordens största köpcentrum, monument över dagens tidsanda. 



Vera Nilsson arbetar med pelaren vid T-Centralen 1957, “Det Klara som 
trots allt inte försvinner” är verkets titel. 

T-centralen var den första stationen att förses med konst, 1957. Övre bilden: Anders 
Österlins och Signe Persson-Melin, 145 meter långt konstverk längs spårväggen 
stengods & klinkers. Nedre bilden: Bengt Edenfalks och Erland Melanton, glasprismor 
i varierande färger satta i ett nonfigurativt mönster, i förgrunden Egon Möller-Nielsens 
soffor i konststensmaterialet stengöt. 

Siri Derkert under arbete med Östermalmstorgs tunnelbanestation, verket skapades mellan 1961-1965 med hjälp av en speciell sandblästringsteknik för att skapa 
teckningar i betongväggen. 




