
S O D E R T A L J E 
Stationen oppnades for allmdn trafik den i december 
i860. Staden hade dr i860 ett invdnarantal av ijip 
och dr igjy ett antal av 14458. 

a av Kungl. Maj:t ax 1 8 5 5 tillsatta jarnvagskommitten foreslog, att fern stambanor 
skulle byggas daribland Vastra stambanan, som tanktes dragen fran Stockholm norr om Ma« 
laren over Vasteras till Koping, varifran den skulle sammanfalla med den enskilda jarnvagen 
Orebro—Koping till Svarta bruk, darifran vidare over Falkoping till Goteborg samt Ostra 
stambanan, som skulle framga. fran Stockholm over Sddertalje, Katrineholm, Norrkdping, 
Linkdping och Mjdlby till Gota strdm a Sddra stambanan. Kommittens betankande remittee 
rades till bverste Ericson for yttrande. Denne foreslog emellertid, att Vastra stambanan skulle 
fdras sdder om Malaren i stallet for norr om denna sjd. Regeringen foljde Ericsons fbrslag 
och efter mycket heta och harda strider saval i riksdagen som i pressen besldt 1 8 5 6 — 1 8 5 8 
ars riksdag, att Vastra stambanan skulle dragas fran Stockholm sdder om Malaren over 



Sodertalje, Katrineholm och Falkbping till Gbteborg. 1 Ericsons ursprungliga forslag var 
banan ford over Fittja och Salem samt norr om Tumba pappersbruk igenom Sodertalje stad 
med overgang av Sodertalje kanal a. ungefar den plats, dar sedermera den s. k. Glasbergas 
linjen var fdreslagen att korsa kanalen. Emellertid gjordes framstallning av fullmaktige i riks? 
galdskontoret, att statens pappersbruk i Tumba skulle sattas i fprbindelse med jarnvagen, 
vilken framstallning foranledde, att banan drogs, under protest fran Sodertalje, over Tumba 
och darifran med korsning av kanalen sdder om sjdn Maren fram till Saltskog, dar station 
anlades, da for tiden benamnd Sodertalje ovre — sedermera kallad Saltskog — vilken station 
genom ett bispar sattes i fdrbindelse med en station i staden, vilken station da benamndes 
Sodertalje nedre, numera Sodertalje Central. 

Arbetena a. linjen Stockholm—Sodertalje paborjades omedelbart, sedan riksdagen lattat 
beslut i fragan och voro fullbordade ar i860, da namnda linje den 1 december bppnades for 
allman trafik. 

Sparsystemet a Sodertalje ovre station utgjordes endast av huvudsparetochettrundspar. A 
bangarden uppfbrdes ett stationshus av tra och ett vattentorn med fristaende vattenkran. Vid 
Sodertalje nedre station anlades forutom huvudsparet tva rundspar, vilka samtliga stodo i lor* 
bindelse med varandra genom en vandskiva. A bangarden uppfordes ett stationshus av sten, 
ett mindre godsmagasin och ett lokomotivstall med plats for tva lokomotiv. 

Ar 1885 byggdes ett nytt stationshus av sten a Saltskogs station och samtidigt utvidga* 
des sparsystemet. 

I slutet av i88o« och i bbrjan av i890stalet verkstalldes undersbkningar for en jarnvag 
mellan Eskilstuna och Sodertalje, Norra Sbdermanlands jarnvag. I koncessionsansbkan for 
jarnvagen fbreslogs, att densamma skulle ansluta till statsbanan i Sodertalje. Emellertid lrams 
hbll jarnvagsstyrelsen i sitt yttrande over denna ansbkan, att jarnvagens indragande till staden 
skulle medfbra den olagenheten, att stationen darstades komme att ligga pa endast 105 m 
fran foten av en l ing lutning 1:6o, vilket skulle medfbra svarigheter vid jarnvagens trafikering. 
Styrelsen fbrordade i stallet, att den enskilda banan skulle ansluta vid Saltskog, vilket aven 
blev Kungl. Maj:ts beslut. Den nya jarnvagen, som bppnades for allman trafik ar 1 8 9 5 , med* 
fbrde vissa utvidgningar av bade Saltskogs och Sodertalje stationer, till vilken senare det 
den enskilda jarnvagen tillhbrande bisparet till Igelstaviken, Sodertalje uthamn, anslbt. Norra 
Sbdermanlands jarnvag inkbptes sedermera ar 1 9 3 1 av staten. 

A v det ovanstaende framgar, att tva. ganger hade det fbreslagits, att Sodertalje skulle fa. 
en jarnvag dragen igenom staden, men bada gangerna utan resultat. Ar 1 9 1 0 ifragasattes 
for tredje gangen, att en jarnvag skulle fbras genom samhallet, men aven denna gang utan 
pafbljd. Vid sistnamnda ars riksdag fbreslog namligen Kungl. Maj:t, att den da. aktuella 
dubbelsparsanlaggningen Rbnninge—Sodertalje skulle utfbras elter den s. k. Glasbergalinjen, 
med vilket forslag avsags, att dubbelsparet fran trakten av Rbnninge skulle fbras over Dan? 
viken och Glasbergasjbn fram till Sodertalje kanal, vilken skulle korsas nagot norr om kanah 
slussen. Linjen skulle sa hava fortsatts genom staden med ny station fbrlagd pa de s. k. 
Ekenbergska gardena, vilken station skulle ersatta de davarande stationerna i Sodertalje och 



Sddertdlje pa 1860-talet 

S'ddertalje nedre stationshus dr i860 



Saltskogs stationshus ar 1885 



S'ddertalje S'ddra stations hus dr ipjy frdn gave In 

Saltskog. Sodertalje stad visade stort intresse for forslaget och erbjod sig, ifall beslut om 
Glasbergalinjens utforande fattades vid 1 9 1 0 ars riksdag, att kostnadsfritt overlamna for jarn* 
vagen erforderlig staden tillhorig mark avensom ett kontant belopp av 200.000 kr. for 
inlosen av annat behovligt omrade. Riksdagen bifoll propositionen efter mycket ingaende 
debatter i bada kamrarna och beviljade for paborjande av arbetena for ar 1 9 1 1 500.000 
kr. med ratt for Kungl. Maj:t att redan under ar 1 9 1 0 forskottsvis utanordna 200.000 
kr. Det synes emellertid ha vilat ett oblitt ode over Sodertaljes stravanden att fa jarnvag 
dragen igenom staden. Vid 1 9 1 1 ars riksdag vidtogs namligen den pa sin tid mycket upp^ 
seendevackande atgarden^ att det under foregaende ar fattade beslutet upprevs genom bifall 
till en motion om verkstallande av fornyade utredningar i fraga om linjestrackningen. Sedan 
dessa utredningar utforts genom en av Kungl. Maj:t tillsatt sarskild kommission, beslot 1 9 1 2 
ars riksdag, att dubbelsparet skulle utforas enligt den s. k. Naslinjen, som icke ar dragen 
genom staden. Enligt detta beslut slopades Saltskogs bangard och ersattes med en ny station 
forlagd a Naset och sedan benamnd Sodertalje Sodra. Till denna station indrogs ocksa da* 
varande Norra Sodermanlands jarnvag, varjamte den nya stationen genom ett bispar sattes 
i forbindelse dels med Sodertalje davarande station, som utvidgades, dels med Sodertalje 
uthamn. 





A Sodertalje Sodra station hava utforts sex tagspar, av vilka tva aro avsedda for trafiken 
mellan Stockholm och Jarna, tva for lokaltag mellan Stockholm och Sodertalje, ett for pendel* 
tag till och fran Sodertalje samt ett for tagen till och fran Eskilstuna. Mellan sparen hava 
anlagts tre st. mellanplattformer, vilka sta i forbindelse med stationshuset medelst gangtunnel. 
For godstagen hava anordnats tva spar samt erforderliga ranger* och uppstallningsspar. 
For vagnvaxlingar har bangarden forsetts med utdragsspar i bada andar. Forbindelsesparet 
till uthamnen har forts under huvudsparen och sparet till Eskilstuna. I norra andan av ban* 
garden har anordnats en mindre godsbangard med godsmagasin, lastkaj och frilastspar. A 
bangarden har uppforts ett stationshus och i narheten av detsamma sex bostadshus. I ban* 
gardens sodra anda har forlagts omformarstation for elektrifieringen och ett bostadshus for 
omformarstationens personal. Huvudsparen och sparet till Eskilstuna hava medelst vagport 
forts over landsvagen till Sodertalje. 

Sparsystemet a Sodertalje Central har efter hand vasentligt utvidgats. For persontagen 
hava utlagts tre spar med tva mellanplattformer samt tva passagespar for rundgang av loko* 
motiven. Nytt stationshus, forlagt mitt for andan av plattformssparen, har uppforts ar 1 9 1 8 , 
avensom ett nytt godsmagasin a ungefar samma plats, dar det forutvarande var belaget. I det 
gamla stationshuset har i undre vaningen inretts godsexpedition och i den ovre overligg* 
ningsrum. Landsvagsbron over bangarden har forlangts. Sparsystemet for godstrafiken har 
betydligt utokats. T v a lastspar med lastkajer och ett frilastspar hava anordnats soder om 
namnda landsvagsbro. For vagnrangeringar har utlagts ett sparknippe jamte stickspar. Nytt 
lokomotivstall med plats for fyra lokomotiv har byggts i bangardens sodra anda. Stationerna 
elektrifierades ar 1926 . 


