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NN A N en något utförligare redogörelse lämnas för dessa sålunda beslutade och nu avslut
tade arbeten vid Centralstationen och gamla Norra stationen, skall här i korthet nämnas något
om de förändringar, som företagits även vid bangårdarna å Södermalm och vid Norrtull.
På framställning av järnvägsstyrelsen anvisade Kungl. Maj:t och riksdagen under år 1 9 2 5
medel för ombyggnad av Stockholms äldsta station, Stockholms Södra, som redan vid västra
stambanans inledande till staden anlades vid Fatbursjön å Södermalm. Sedan i enlighet med
1 9 2 3 års bangårdsavtal en särskild mindre
personstation för Södermalm anlagts invid
huvudlinjen på lämplig plats, där järnvägen
korsar Timmermansgatan, var den gamla
Södra

stationen

icke längre behövlig för

persontrafik. Den har därför ombyggts till
att tjäna uteslutande godstrafiken. Det gamla
genom sin ålder och sina minnen ärevördiga
men på senare tiden rätt bofälliga stations*
huset har tjänat ut och rivits. Med denna
ombyggnad av stationen har icke i första
hand lagts an på att vinna ökade spår- och
magasinsutrymmen, utan den större kapaci*
Stockholms

Södra

— avgående

godsmagasinet.

teten har ernåtts genom att stationens hela

planläggning

gjorts

ändamålsenligare

ur

driftsynpunkt, icke minst med hänsyn till
allmänhetens berättigade krav i detta hän*
seende. Det som var gammalt och förfallet,
har ersatts med anordningar, bättre mot*
svarande nutida fordringar på bekvämlig*
het och trevnad. Vid ombyggnaden hava
två

nya godsmagasin uppförts

struktion,

i träkon*

det ena för avgående och det

andra för ankommande fraktstyckegods och
ilgods, vardera med sin expeditionsbygg*
nad, förlagd mot Södra Bantorget. Magasi*
net för avgående gods, 84 m långt, och i vik
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ket rörpost är anordnad, har — expeditions*
byggnaden oberäknad — en nyttig golvarea av 1 0 2 0 kvm mot 824 kvm i gamla magasinet;
magasinet för ankommande gods, 7 1 m långt, har en nyttig golvarea av 1 2 2 5 kvm mot 8 3 2
kvm i gamla magasinet. Frilastgatorna, i huvudsak förlagda emellan godsmagasinen i stations*
planens mitt, hava en sammanlagd areal av 1 0 7 0 0 kvm mot 8800 kvm å den gamla statio*
nen och hava stensatts. En rymlig lastkaj har förlagts strax söder om magasinet för avgå*
ende gods. Sammanlagda längden av frilastspåren, inberäknat spåren vid lastkajer, utgör
1 6 4 0 m mot 1 4 7 0 m å gamla stationen. Tillfarten till stationen sker direkt från Södra
Bantorget.
Den nyssnämnda nya personstationen för Södermalm är så till vida märklig, som det av
betong på höga pelare av samma material byggda stationshuset är förlagt över det ena
huvudspåret, varvid stationslokalerna ändock kommit att ligga under den intilliggande gatans
plan. Över detta plan reser sig endast en oansenlig del av huset, inrymmande anordningar för
ett mindre kafé med servering å det som ter*
rass utbildade taket. Från gatuplanet föra
dels ett lutande plan, dels trappor ned till
stationslokalerna och därifrån en trappa vi*
dare

ned

till den mellan spåren förlagda

plattformen. Utvändigt är byggnaden avfär*
gad i gråblå kalkfärg, stämd i ton med de
angränsande

stödjemurarna

mot gatan av

granit.
Den beslutade och under år 1 9 2 4 fullbor*
dade ombyggnaden av den gamla, huvud*
sakligen för betjänande av vagnslasttrafiken
anlagda stationen vid Norrtull — numera
Stockholms

södra personstation.

benämnd Stockholms Norra — har haft till
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syfte

att

avsevärt öka stationens

kapacitet. Särskilt

blev detta erforderligt genom att styckegodstrafiken i
och med den förutvarande Norra

stationens nedläg*

gande skulle flyttas till Norrtull. En allmän ökning av
spårsystem och magasinutrymmen har företagits, var*
jämte en modernisering av anläggningarna har skett,
möjliggörande ett mera rationellt växlingsarbete och
över huvud taget en snabbare avveckling av trafiken,
än som var möjlig med de äldre anordningarna. Ban*
gårdsområdet har sålunda blivit utvidgat och spårsyste*
met i väsentliga delar omlagt, nya lastgator med fri*
lastspår hava anordnats ävensom en ny rymlig lastkaj,
varjämte nya godsmagasin uppförts. Det gamla stations*
huset har rivits. D e nya godsmagasinen, utförda i fog*
struket rött tegel med takstolar av järn, äro förlagda
på sådant avstånd från varandra, att spår för uppställ*
N

o

r

r

t

u

ll

-

g

a

m

i

stationshuset.

a

n i n

g °

c

h

rangering av vagnar till och från magasinen

samt för lastning och lossning mellan dessa och järnvägs*
vagn kunnat förläggas mellan magasinen och arbetsbesparing därigenom vinnas. Lastningen
från magasinet för avgående gods i järnvägsvagnarna sker över 6 tungplattformer, vartill leda
1 1 korta stickspår. Lossningen från vagnarna till magasinet för ankommande gods sker över
en längs magasinets hela längd löpande s. k. hakplattform, möjliggörande vagnarnas uppställ*
ning intill kajen på tre av varandra oberoende spårlängder. F ö r den ankommande styckegods*
trafiken har dock endast omkring en tredjedel av hela det erforderliga magasinsutrymmet
nybyggts. Det gamla på sin tid provisoriskt b y g g d a magasinet har nämligen ansetts ännu
någon tid kunna kvarstå och till*
sammans

med

den

delen tjäna denna

nybyggda
trafik.

Mot

Solnavägen har för vart och ett
av

de nya magasinen

uppförts

expeditionsbyggnader, den ena
med klocktorn, med fasader av
rött

fogstruket

tegel.

Under

magasinet för ankommande gods
är inrett bilgarage, avsett

att

uthyras. I båda magasinen och
mellan desamma har anordnats
rörpost för underlättande av för*
bindeisen dels mellan godsexpe*
ditionerna och de olika expedi*
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tionsställena ute i respektive magasin, dels mellan de båda godsexpeditionerna. Huvudinfarten
för trafikanterna är förlagd invid Solnavägen.
Magasinet för avgående gods, 226 m långt, har en nyttig golvareal av 3 4 4 0 kvm mot
3 1 6 0 kvm i gamla magasinet, och hela det för ankommande gods avsedda, 203 m långa,
magasinet har en golvareal av 3 6 3 0 kvm mot tidigare 3 0 1 0 kvm. Vid de båda magasinen
kunna nu samtidigt lastas eller lossas 94 vagnar mot förut 46 vagnar. Frilastspåren inklu*
sive lastkajspåren hava nu en sammanlagd längd av 2 2 7 0 m mot före ombyggnaden 1 9 5 0 m.
Lastgatorna, som äro stensatta, hava en areal av 1 3 6 0 0 kvm mot tidigare 1 2 0 6 0 kvm.
Arbetena med de beslutade anordningarna vid Centralstationen och gamla Norra stationen
igångsattes på försommaren 1 9 2 5 .
D e n nu genomförda om- och tillbyggnaden av Centralstationen, måste anses beteckna
en epok i stationens utvecklingshistoria. Stationens omgestaltning är mycket genomgri*
pande och avsedd att möta trafikutvecklingens krav för långa tider framåt. Det torde då här
vara på sin plats att något närmare redogöra för de förändringar, som nu senast skett.
V a d då först stationshusets yttre beträffar, har byggnaden återställts i sitt tidigare arki*
tektoniskt tilltalande skick. D e vid föregående ändringstillfällen gjorda tillbyggnaderna i
nedre våningens plan hava sålunda borttagits, med undantag av den tidigare för det avgå*
ende ilgodset använda flygelbyggnaden, vilken nu inretts för att tjäna som magasin för
söderifrån ankommande resgods, varjämte i dess övre våning anordnats personalrum samt
undervisningslokaler. Förutom den stora vinsten ur estetisk synpunkt, som vunnits genom
detta friläggande av stationshusets fasad mot Vasagatan, har genom de skrymmande tillbygg*
nådernas borttagande även ernåtts fördelen att de för gatutrafiken använda planerna framför
Centralstationen vidgats.
D e huvudsakliga förbättringarna ligga dock uti den modernisering och systematisering
av anordningarna för persontrafiken, som vunnits genom de utförda förändringarna och
utvidgningarna av lokalerna i det inre av stationshuset samt genom ombyggnaden av den
förutvarande banhallen.
För samtliga resande, som skola fara vare sig med fjärrtåg eller lokaltåg, söderut eller
norrut och till Västeråsbanan, är ingången till stationen direkt från Centralplanen genom den
uti byggnadens mittparti befintliga gamla vestibulen, nu utvidgad genom borttagandet av
den tidigare där förlagda resgodsexpedieringen. På samma gång förhall och biljetthall har
den fått sin karaktär genom riklig användning av Brunflokalksten till paneler samt omkring
de på båda sidorna anordnade biljettluckorna. Dessa äro 9 på varje sida, de på södra sidan
avsedda för försäljning av biljetter till södergående tåg och de på norra sidan till tåg norrut
och till Västeråsbanan. Förövrigt är biljetthallens gamla arkitektur i huvudsak bibehållen,
likasom också den dekorativa målningen i taket. E n vid hallens fondvägg

