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Linkiipings
Stadsfullmaktiges Handlingar

Stomplanekommittens
utlatande

Till Stadsfullinaktige.
Sedan stadsfullmaktige
efter framstallning av dratselkammaren — vid
sammantrade den 28 oktober 1942 stain medel till forfogande, utsag kammaren den 4 januari 1943 en kommitte bestaende av representanter for dratselkammaren, byggnadsnamnden och elverket, med uppdrag att uppgora forslag
till stomplan och till utomplansbestammelser for staden.. Med skrivelse av den
16 februari innevarande ar har kommitten, som sedan i augusti manad fore•aende ar avgav forslag till utomplansbestammelser, avlamnat ett betankande
med redovisning for sitt arbete.
Sasom kommitten sjalv framhaller kan och bor icke dess arbetsresultat betecknas som en stomplan i den mening 8tadsplanelagen asyftar utan i stallet
sasom en generalplan, ett begrepp som lagstiftningen icke kanner. En generalplans viktigaste uppgift ar att lamna riktlinjer for och tjana till ledning rid
stadsplaners upprattande. Man kan ocksa saga, att den innebar en prognos
rorande utvecklingen . pa olika samhallets omraden. Det ligger under sadana
forhallanden i aakens natur, att aven en mycket omsorgsfullt utarbetad generalplan sa smaningom maste bli foremal for revision i olika detaljer. Aven med
hansyn tagen hartill ar det dock givet, att sjalva tillvaron av en generalplan
ar av stor betydelse sasom direktiv for myndigheternas handlande.
Dratselkammaren, som med intresse tagit del av kommittens synpunkter och
overvaganden, finner sig i tort sett utan erinran kunna godtaga generalplanens forslag rorande trafikleder och markdispositioner. Dratselkammaren
trots generalplanens karaktar av ett instrument underkastat utvecklingena
gang, understryka Onskvardheten, ja nodvandigheten av att man icke vidtager
atgarder, som innebara aysteg fran planers utan vagande skal och utan att
noga undersoka vilka konsekvenaer, som i olika hanseenden harav folja.
Med overlamnande av kommittens betankande med bilagor far dratselkammaren harmed foresla stadsfullmaktige att, under uttalande av att den upprattade generalplanens anvisningar biira i mOjligaste man foljas, besluta
att tiverlamna betankandet till byggnadsnamnden och stadens ovriga verk
och inrattningar for beaktande vid stadens fortsatta planering och utbyggnad,
att anvisa 2.500 kronor for tackande av kommittens arbetskostnader under
ar 1945 samt
att bestrida denna utgift av stadsfullmaktiges anslag till oforutsedda utgifter i detta ars stat.
Linkoping den 8 maj 1945.
Pa dratselkammarens vagnar:
Elof Johanson.
Josef Hyden.

Stomplanekommittens skrivelse.

Till Dratselkammaren.
Efter framstallning fran stadens fastighetsdirektor, vilken framstallning
tillstyrktes av dratselkammaren, besloto stadsfullmaktige vid sammantrade
den 27 oktober 1942, § 222, att bevilja ett anslag av 15.000 kronor for bekostande av arbetet med uppgorande av forslag till stomplan och nya utomplansbestammelser for staden. Detta arbete skulle anfOrtros at en kommitte,
vars ledamoter skulle utses av dratselkammaren.
Med anledning harav tillsatte dratselkammaren en kommitte, bestAende av
herrar Elof Johanson och Axel 13runsjo fran dratselkammaren, Bertel Hallberg och Albert Nilsson fran byggnadsnamnden •samt Gosta Lindman frau
elverksstyrelsen att ombesorja arendets handlaggning. Till kommittens sammantraden ha samtliga chefstjansteman hos dratselkammare och byggnadskallats.
Kommitten, som fatt benamningen stomplanekommitten, anstallde for
:arbetet med stomplanen ingenjoren hos Norrkiipings generalplaneberedning,
civilingenjoren Gothe Tuna, som pabOrjade sitt uppdrag i februari 1943.
Arbetet pagick sedan till den 1 augusti 1944, da ingenjor Tuna avflyttade fran
staden for att tilltrda
honom erbjuden befattning vid gatukontoret i
Stockholm. Tjtredningen var da — med den malsattning, som kommitten vid
denna tidpunkt funnit .sig bOra uppstalla — i huvudsak ayslutad. Arbetet har
dock sedermera fullfoljts av ingenjor Tuna och foreligger nu i det skick, som
framgar av har bilagda betankande.
DA kommitten borjade sitt arbete, var staden sedan omkring fem ar stadd
i en oerhOrt snabb utveckling. Stadsplanearbetet hade kommit starkt i efterhand och stor brist pa lampliga tomter for olika andamal fOrelAg. For att
•tadsplanearbetet skulle kunna behorigen fortsatta, var det nOdvandigt att
lOsa atskilliga svara problem betrAffande strackning av trafiklecler och markdisposition. Vilket omrade man an upptog till stadsplanelaggning, faun man,
aft fragor av nyss antydd art av vittgaende betydelse fOrst maste goras till
foremal for sarskild utredning, innan stadsplan kunde upprattas. Med hansyn hartill befanns det nodvandigt att forst inrikta arbetet ph vissa spOrsmal
av sarskilt aktuell art, och pa grund av tom_tbristen maste ingenjor Tuna till
en borjan — om ock i mindre utstrackning — inkopplas pa det lopande planlaggnings- och exploateringsarbetet. Hartill bidrog ocksh bristen pa kvalificerad teknisk arbetskraft inom stadens fOrvaltning.
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Det arbete, som kommitten nu redovisar, kan icke betecknas sasom en stomplan i den mening stadsplanelagen angiver, d. v. s. en plan, vartill utvecklingen ovillkorligen skall bindas. Mahanda har kommittens namn i detta avseende blivit en smula missvisande. Det hade icke heller varit dratselkammarens aysikt att en dylik plan skulle upprattas och faststallas i den lagligen
foreskrivna ordningen, vilket framgar av kammarens behandling vid anslagsaskandet. Vad kommitten ansett sig bora framlagga dr ett forslag till generalplan for staden, vasentligen utvisande markdisposition och huvudtrafikleder.
I detta sammanhang torde den fragan kunna uppstallas,.huruvida icke planarbetet kunde drivits langre an som nu skett. Det dr uppenbart, att utredningen skulle kunnat givas stUrre fullstandighet vid behandlingen av ett eller
annat problem. Var gransen skall dragas, fix dock en ren omdomesfraga.
Atminstone teoretiskt sett kan utredningen goras hur detaljerad som heist.
Med hansyn emellertid dels till att ingenjor Tuna pa grund av sin nya anstallfling icke kunde efter den 1 augusti 1944 disponeras av kommitten annat an
i viss mindre utstrackning och till fOljd harav uppenbarligen vissa svarigheter uppstodo att efter denna tidpunkt driva arbetet vidare, dels oath* till den
omstandigheten att behovet av kvalificerad arbetskraft till stadsplanearbetet
under den tid, kommitten tjanstgjort, blivit tillgodosett inom byggnadsnamnden pa ett Mitre satt an tidigare och byggnadsnamnden salunda torde kunna
fortsatta, dar kommitten slutat, har kommitten funnit sig bora atnojas med
det resultat, som nu foreligger. Man torde ocksa i delta sammanhang bora
ihagkomma, att forutsattningarna for alit planarbete genom utvecklingens
gang tamligen snart forandras, varigenom en alltfor detaljerad plan, stalld
pa lang sikt, kan visa sig vara onodigt arbete.
Atskilliga av de forslag, som under hand framkommit och bearbetats i
kommitten, ha sedermera upptagits i inom stadens myndigheter behandlade
stadsplaneforslag. Detta galler bl. a. for viadukten Over S. J. i S:t LarsgatanFabriksgatan, viadukten vid Steninge, huvudtrafikleden Over Sodermalm
fran Ekholmsvagen till Vistvagen, forlaggande av ett nytt smastugeomrade
till den s. k. Anestadhagen, utformning i stora drag av omradet norr om
Sveagatan, Hamngatans strackning, Drottninggatans breddning, industriomradet vid sockerbruket etc.
Det betankande, som avgivits av ingenjor Tuna och som har bilagges, har
vunnit kommittens gillande, och kommitten vill darfor upptaga detsamma som
silt eget. Kommitten har harvidlag varit enig i alla fragor ; betraffande Norrkbpingsvagens nya strackning har dock reservation inlamnats av tvenne ledamoter.
Det torde bora anmarkas, alt aysikten icke dr, alt det forslag till generaiplan avensom de utredningsresultat i ovrigt, som kommitten nu redovisar,
skall antagas eller faststallas av stadsfullmaktige och landa till efterrattelse
pa samma satt som en stadsplan, utan kommittens arbete dr aysett alt tjana
till ledning for det fortsatta stadsplanearbetet och for stadens utbyggnad i
allmanhet.
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Forslag till nya utomplansbestammelser har kommitten i augusti 1944 overlamnat till dratselkammaren. Bestammelserna har tillstyrkts av halsovardsnamnden. Arendet remitterades hosten 1944 till byggnadsnamnden, vars yttrande annu icke avgivits.

Kommitten har av stadsfullmaktige erhallit anslag Mr ar 1943 med 15.000
kronor och for ar 1,944 med 10.000 kronor. Kommittens utgifter uppgingo ar
1943 till 11.864: 19 kronor och ar 1944 till 10.475: 41 kronor. Enar vad som
blev over av 1943 ars anslag icke reserverats, och da vissa, utgifter blivit nodvandiga under ar 1945 for karttryckning, renskrivning, arvode till ingenjor
Tuna avensom resor, erfordras for tackande av sistnamnda utgifter ett tilllaggsanslag av 2.500 kronor. Kommittens sammanlagda utgifter kommer, detta
belopp inberaknat, att ungefarligen uppga till 25.000 kronor.
Stomplanekommitten. Mr med stud av det anforda vordsamt hemstalla, att
dratselkammaren vine, med gillande av i kommittens betankande anforda
synpunkter, fkiresla stadsfullmaktige besluta,
att overlamna kommittens betankande till stadens verk och inrattningar for
beaktande vid stadens fortsatta utbyggnad,
att bevilja kommitten ett anslag av 2.500 kronor for tackande av med kommittens verksamhet forenade utgifter under ar 1945.
Kommitten Mr slutligen anhalla, att kammaren ville entlediga kommitten
fran det salunda slutfOrda uppdraget.
Link()ping den 16 februari 1945.
Elof Johanson.
Bartel Hallberg.
G. Lindman.

Axel Brunsjo.
Albert Nilsson.
/ Ake Eriksson.
Reservation.

Till Stomplanekommitten.
Mot ovanstaende beslut fa undertecknade reservera sig och onska samtidigt
anfora foljande:
Av de olika alternativa forslagen finnes intet, som belt uppfyller alla onskemal pa en god infartsvag fran Norrkopingshallet. Av de olika forslagen kvarstar dock efter viss utgallring 2 st. sasom mest lampliga: det ena kallat alternativ 1 med undergang under de bada jarnvagarna, det andra alternativ 2
med ombyggd viadukt och medelst en diagonalgata staende i direkt forbindelse
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med den beslutade Drottninggatsbron, d. v. s. enligt nu gallande stadsplan.
Innan man ingar pa ett bedomande av de olika forslagen, bor man klargora
vad som finnes och vilka onskemal, som skola tillmOtesgas.
Betraffande omradet Over Kungsladugardsgarde finnes en ar 1942 godkand
stadsplan enligt ritning av stadsarkitekt S. Westholm, upptagande en diagonalgata om c:a 50 a 60 m. bredd forbindande viadukten Over S. J. med Drottninggatsbron. Vidare finnes stadsfullmaktiges principbeslut om byggande av
ny bro Over Stangan i Drottninggatans fOrlangning. Ett av de viktigaste skalen
for denna bros tillkomst dr att man inom den narmaste framtiden darigenom
kan sa mycket som mojligt avlasta trafiken pa. Storgatan och Stangebro.
Skall den nu befintliga stadsplanen andras och ett helt nytt forslag framfOras, bor detta naturligtvis hava sarskilt stora fOrdelar framfor den nuvarande faststallda stadsplanen. Endr staden aven raknar med att fa c :a 95 %
statsbidrag waste fOrdelarna med det nya forslaget galla ej endast fOr staden
utan aven for den stora trafikerande allmanheten.
Vilka skulle nu fordelarna vara med det nya fOrslaget, d. v. s. alternativ 1?
Medelst detta skulle man i samband med den nya linjestrackningen fa en praktiskt taget kostnadsfri vdg for exploateringen av tomtbebyggelsen pd Norra
Kungsladugardsgarde. Genom att antingen helt borttaga eller atminstone betydligt minska bredden pa diagonalgatan skulle aven vardefulla byggnadstomter erhallas pa den Odra delen.
Betraffande mojligheten att fa myndigheternas godkannande till en minskping av bredden pa den av arkitekt Westholm uppgjorda ritningen av fir 1942
fran nu upptagna 50-60 m. ned till 25 a 30 m. hava vi ej oaktat flera forfragningar fatt nagot besked av stadens tjansteman. Betraffande det av dem om
denna breda Bata anvanda uttrycket "byggnadsradet Lindens brandgata" vilja
vi framhalla att det efter gjord forfragan bestamt meddelat oss att detta
uttryck icke harror fran byggnadsradet Linden.
Det viktigaste dr att M ett positivt svar pa fragan: Vilka av de bada alternativen kommer att bast avlasta Norrkiipingstrafiken fran Storgatan.
Nax trafiken kommer fran Norrkoping, fOredrager den storsta delen sakerligen att aka rakt fram, salunda mot viadukten och den mindre att taga av at
Niger oberoende av vilken vagvisareanordning, som an uppsattes. Den del av
trafiken, som akt Over viadukten, fortsatter sedan rakt ned Over Stangebro
och in pa Storgatan. Av den del, som enligt alternativ 1 Aker ned under jamvagarna, kommer sakerligen en stor del att i korset med Storgatan svanga ned
till Stangebro •sasom varande den narmaste vagen till staden i stallet for att
Ora avkroken neat Drottninggatan. Om man Or det rakneexemplet att halften av Norrkopingstrafiken dock skulle folja strackan enligt alternativ 1 (vilket dr mycket optimistiskt) och av denna del halften gar till Drottninggatan,
sa motsvarar detta att 1/4 av trafiken gar till Drottninggatan och 3/4 Over
Stangebro. Alternativ 1 dr salunda synnerligen oldmpligt ur synpunkten att
avlasta Storgatan.
Om vidare diagonalgatan tages bort i enlighet med stadsplanearkitekt Nordbergs forslag av april 1944 (se bif. ritning) skulle vidare hela trafiken fran
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Gamla Tanneforsvagen trangas ned ph Stangebro, fastan sakerligen en hel del
av denna annars toge sin vag over Drottninggatan. Salunda en utforingsform,
som ej alls Overensstammer med stadsfullmaktiges riktlinjer.
Ur trafiksynpunkt liar alternativ 1 dessutom vissa oldgenheter, enar underfarten samtidigt sker i kurva, dar fri sikt ej finnes. Betraffande oldgenheten
ur trafiksynpunkt av en underfart vilja vi hanvisa till ett redaktionellt uttalande i Svensk Motor Tidning av ar 1944 sid. 123: "Ur trafiksynpunkt dr en
kort tunnels branta backar en styggelse. Till vissa kostnader adderas stora
brdnslekostnader for fordonens forcering av stigningen." Forutom stigningarna tillkomma i detta fallet dven de skarpa kurvorn a.
Ur trafiksynpunkt ar vidare infarten for det planerade egna hemsomradet
en stor nackdel, sarskilt som det sker vid en punkt, dar trafikhastigheten fran
Norrkopingshallet annu dr ganska stor.
Vidare tillkommer en nOdvandig in- och utf art fran Centralbryggeriets Ord,
vilken korsningspunkt sker i stigningen mellan S. J:s korsning och Storgatan.
Denim korsning dr ej omnamnd i utredningen och kostnaden ej medtagen i
kalkylerna. Alternativ 1 synes ass darfOr som ett bra skolexempel pa, huru en
infartsled till en stad ej skulle utforas och hopkopplas med andra tillfarter.
Ur militdr synpunkt har alternativ 1 en stor olagenhet dari, att passagen
under jarnvagen gar endast nagra meter fran Stangans strandbddd och vagbanans niva ligger langa bitar under Stangans vattenyta. Skulle staden bli
utsatt for bombning an jarnvagsbron ett efterstravansvart mal och en bombtraff skulle dh latt kunna rasera vallen mellan an och vagen och foljaktligen
sa tta denna under vatten cirka ett hundratal meter med darav foljande olagenheter.
Endr nagra ledamoter fast stor vikt vid att vagstrackningen enligt alternativ 1 skulle vara synnerligen lamplig for bebyggandet av de norra Ladughrdsgdrdestomterna vilja vi fOrst hanvisa till vad ovan sags om olagenheten att
hava en korsning med en stor tillfartsvag. Foljden kommer sakerligen att bliva
manga olyckstillfallen. Vidare maste de tomtagare, som bygga nedat Stangan,
forst resa fram till korsningspunkten, d. v. s. resa bakat. Deras reslangd till
Storgatan kommer salunda att bliva betydligt forlangd aven om en normal
tillfartsvag bygges under jarnvagarna och direkt fram till omradet. Fragan
uppstod ocksh, nar en forsaljning av dessa tomter kan anses erforderlig. For
narvarande finns room staden battre beldgna tomtomraden — platser for mer
an 24.000 st. eldstader. Foljande omraden kunna bebyggas med:
SOdra Kungsladugardsgarde
Mellan Bergsvagen och Gotgatan
Mellan Bergsvagen och Grenadjargatan
Norr om Hjalmsater
Soder om Barhdll
Norr om Malmsldttsvagen
Oster och vaster om Valla Egna Hem

c :a 3.000 eldstader
3.000
,,
1.500
700
1.500
1.500
1.700
)7

Linkopings Stadsfulimakti;ges Handlinga,r 19.45. N:r 15.

Oster och vaster om Vistvagen
Soder om Sodermalm
Mellan S. J. och Platensgatan
Successiv sanering thom stadens karna

3.000 eldstader
2.800
„
500
5.000
Summa cirka 24.200 eldstader

Skulle bebyggelsen i staden minska efter ett fredsslut, torde darfOr nagon
exploatering av dessa tomtomraden ej behOva ske annu pa manga ar. Men trafikfragan blir i stallet mycket aktuell, O. fort normala tider Ater intrada.
Att Storgatan sa smaningom skall breddas ar nodvandigt, men dels kommer
detta att droja flera ar, dels sker breddningen endast Iran Stangebro fram till
S:t Larsgatan.
Betraffande fragan huru de olika alternatives stalla sig ur ekonomisk synpunkt finnes harom uppgifter i vissa hanseenden och i stora drag. Vi vilja ej
underlata framhalla att betraffande alternativ 1 saknas flera kostnadstillagg,
som uppkomma pa grund av anskaffning av pumpar och deras skotsel, okad
sno och gaturenhallning, okad kostnad for uppgOrelse med Centralbryggeriet,
for betydligt storre markomrade, som gar till spillo pa norra sidan av M. O. J.
m. m. Till alternativ 2 hava a andra sidan lagts kostnader, som ej hora samman med en trafikanlaggning. Gores en rattvis korrigering betraffande de
olika posterna, torde kostnaderna for alternativ 1 och 2 bli praktiskt taget
lika stora.
Alternativ 2 har vidare den fordelen att arbetena kunna utforas i etapper
och utan att behova verka storande pa trafiken.
Vid stomplanekommittens sammantrade den 2 mars 1944 bleu detta arende
bordlagt fOr att tja,nstemannen skulle fa tillfalle att konferera med Vag- och
Vattenbyggnadsstyrelsens gatuinspektor Dag Blomberg, som skulle anlanda
till Linkoping den 4 mars. Vid sammantrade den 5 april i stadsfullmaktiges
sal omnamndes dock icke, fastan fraga harom framstalldes, att inspektor
Blomberg (visserligen preliminart) uttalat sig for alternativ 2. Detta har forvanat oss en hel del.
Vi vilja vidare notera att stadens tjansteman vid dagens sammantrade i
huvudsak icke hade nagot att erinra mot riktigheten av ovan anforda fakta.
I anslutning till vad vi salunda anfort fa vi framhalla att vi anse det s. k.
alternativ 2 vara det forslag, som bast uppfyller de krav man kan stadia pa
en god infartsvag for Norrkopingstrafiken, och vi Ora detta sa mycket mer
som detta alternativ ej ar nagot nytt forslag, utan endast omfattar en utbyggnad av nu befintliga fOrhallanden och i ovrigt helt foljer stadsfullmaktiges
uttalade intentioner, d. v. s. fOrslaget omfattar en ombyggnad av nu befintlig
viadukt och en diagonalgata fram till Drottninggatsbron och reservera vi oss
mot beslutet att utfOra vagen enligt det s. k. alternativ 1.
Linkoping den 22 juni 1944.
G. Lindman.

Axel Brunsjo.
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Till Stomplanekommitten i Linkoping.
Undertecknad, som av stomplanekommitten erhallit i uppdrag att framldgga forslag till revidering och komplettering av Linkopings generalplan,
Mr harmed avgiva foljande

BETANKANDE.
INLEDNING.
I 1931 drs stadsplanelag infordes ett nytt Institut: "stomplanen", om vilken
lagers sager:
"Finnes omrade, som ej ingar i stadsplan, bora planldggas i ayseende
grunddragen for dess framtida ordnande och bebyggande, sasom betraffande
huvudgator och andra allmanna platser, skall harfOr erforderlig plan upprattas for omradet (stomplan)."
Stomplanekommitten har under utredningens gang funnit sin uppgift vara,
icke att uppratta en stomplan i lagers ovan angivna bemdrkelse, utan att
Oka astadkomma en stomme till en stomplan, eller, som det numera vanligen
bendmnes: en generalplan.
Ar 1923 upprattades av davarande stadsarkitekten, numera byggnadsradet
Gustaf Linden en "generalstadsplan fOr Linkoping". Denna plan, som varit
av utomordentligt stor betydelse fOr stadens utformning, har sedan dess legat
till grund for alit stadsplanearbete. I mangt och mycket har man dock mast
frangd de ursprungliga intentionerna, darfor att denna plan under de forflutna 20 wren i manga ayseenden hunnit bli ganska omodern. Man behOver
kanske endast peka pa, att sedan 1920-talet trafikutvecklingen har varit
enorm. Salunda fanns det hr 1923 c :a 65.000 motorfordon i landet, medan, vi
fir 1939 hade c:a 300.000. Cykeltrafiken har haft en liknande utveckling. Aven
bostadshustyperna ha i manga ayseenden forandrats. Lamellhus, punkthus
och smastugor dro relativt nya byggnadsformer. Smalhustypen dr ocksa nagot
nytt. Skyddszoner, speciellt mellan industri- och bostadsbebyggelse har tillkommit, varigenom man tror sig kunna minska verkningarna vid luftbombarclemang och eldsvddor. Staden, som ju dr ett livligt handels- och administrativt centrum, har genom tillkomsted av stora arbetarslukande industrier i
hog grad andrat karaktdr. Nya problem betraffande trafiken, bostads- och
industribebyggelsen dyka standigt upp. Alit detta och mycket annat har gjort,
att det ansetts lampligt med en oversyn och komplettering av tidigare planer.
Bef olkningsurhdersOkning.
Det fOrsta stora problemet, som man kommer in pa, galler fragan om stadens framtida befolkningsutveckling. Huru stor folkmangd bOr man forutsiitta, att Linkoping inom overskadlig framtid kan komma upp till?
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Linkopings stad liar genom fastighetskontoret uppdragit at aktuarien A.
Jornstedt i NorrkOping, en erkand expert inom det befolkningsstatistiska
omradet, att Ora en framskrivning av stadens folkmangd. Vid utarbetandet
av en sadan framskrivning maste man beakta saval 'stadens hittillsvarande
utveckling som den allmanna befolkningsutvecklingen i landet. Vidare maste
man taga hansyn till den omstandigheten, att stadens utveckling beror pa dess
fOrmaga att havda sig i konkurrensen radian olika naringar och industrier
om den manskliga arbetskraften. Denim senare fraga liar pa, fredskriskommittens uppdrag utretts av docenten W. William-Olsson i Stockholm.
Resultatet av aktuarie Jornstedts befolkningsundersOkning bilagges (bil.
A). Han har uppstAllt tre olika alternativ betrilifande inflyttningen: det
forsta optimistiskt, det andra grundat pa ett sadant antagande rorande inflyttningen, som synes sannolikt mot bakgrunden av William-Olssons utredning; i det tredje alternativet Ater har inflyttningen antagits bliva = 0. Befolkningen ar 1980 blir da, ungefarligen resp. 70.000, 60.000 och 50.000 personer. For att vara garderad mot sprangvisa, oparaknade forandringar i befolkningstillvaxten, torde man rid denna generalplaneutredning bora 'Alma med
en maximal befolkning är 1980 av 75.000 personer.
Forarbeten.
En hel del andra utredningar av mera forberedande natur ha utforts.
lunda har inventerats och pa kartor utprickats alla storre arbetsplatser,
varigenom man kan fa en forestallning om dessas lage i forhallande .till
bostadsomraden•. En rundfraga har riktats till en del storre industrier
med begaran om uppgift pa bostadernas lage for de anstallda, fardvagarna
till och fran arbetet samt olika, Onskemal betraffande bostads- och trafikforhallandena (bil. C). Med ledning av dessa uppgifter avensom av en specie]]
trafikundersokning vid Stangebro (bil. D) har man kunnat bestamma de
trafikleder, som f. n. mest utnyttjas, samt kunnat Ora ett antagande betraffande belastningen pa olika gator efter tillkomsten av nya broar och nya gator.
FOr den inre stadskarnan har bebyggelsen inventerats och vardet av varje
fastighet, uttryckt i kronor per kvm. tomt beraknats. Just dessa siffror utvisa
den ekonomiska mojligheten av en sanering och ombyggnad av varje fastighet.
Likasa har boendetatheten i den inre stadens olika kvarter undersokts. De
olika kartorna och utredningarna finnan tillgangliga i byggnadsnamndens
arkiv.
Kartmaterial.
Det tillgangliga kartmaterialet har betraffande speciellt ytteromradena
varit mindre tillfredsstallande, varigenom arbetet i hog grad fOrsvarats. En
tillforlitlig och utforlig terrangkarta med nivalturvor speciellt Over de omraden, som ayses bliva exploaterade for byggnadsandamal, skulle vara av synnerligen stort varde for det fortsatta stadsplanearbetet.
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Genom tillmtitesgaende Iran rikets allmanna kartverk har kommitten erhallit flygfotokartor i skala 1: 10.000 och 1: 20.000, vilka varit av stort varde
som oversiktskartor.
Stadsingenjorskontorets nya kartverk i skala 1: 400 och 1: 1.000 ha varit
till god hjdlp vid arbetet med inre stadens problem. Kartverket bor kompletteras med faststallda gatuhojder saint nivakurvor pa annu icke exploaterade
omraden.
Huvudfragor.
De huvudfragor, som inga i en generalplaneutredning, aro fOljande:
1. Kommunikationsfrdgor, som berora:
a) jarnviigarna (godsbangardens placering och darmed sammanhangande
problem, industrispar samt ev. omldggningar),
b) gator och viigar Gage i plan och profil, tvarsektioner) ; broforbindelser;
parkering,
c) kollektiva transportmedel (buss eller sparviig), buss- och lastbilscentraler,
d) hamn,
e) flygplats.
2. Vatten- och avloppsfragor.
3. Markdispositionsfrdgor (bostadsomraden, industriomraden, omraden for
offentligt andamal: allmanna byggnader, begravningsplatser, lek- och idrottsplatser, parker, skyddsomraden etc.) .
Alla dessa fragor hanga i regel intimt samman. Man kan icke draga upp
riktlinjerna i den ena fragan utan att samtidigt beakta de faktorer, som kunna
inverka ur andra synpunkter. Av praktiska skal maste dock de olika fragorna
behandlas var for sig.

KOMMUNIKATIONSFRAGOR.
JARNVAGAR.
STATENS•JARNVAGAR.

Statens jarnvagars strackning genom Linkoping dr forkallandevis god med
endast ett fatal besvarande gatukorsningar i jarnvagens plan. I den man
bebyggelsen breder ut sig pa timse sidor om jarnvagen, kommer dock trafiksvarigheterna att Oka, savida icke stadsplanerna sa utformas, att plankorsningarna vid behov kunna ershttas med viadukter eller gatutunnlar, ddr sä
av tekniska eller ekonomiska skal ar mojligt. Nedan ldmnas en forteckning
Over de korsningar mellan gata och S. J:s spar, som bora forbattras.
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Godsbangar d.
\Tad betraffar godsbangardens ldge har kommitten i utlatande till drdtselkammaren den 15 aktober 1943 (bil. E) fOrordat, att fraktgodsmagasinet och
godsbangarden flyttas till Steninge. En sedan fOrflyttning skulle mojliggiira
en rationell och tidsenlig utformning av bangarden och darjfimte skapa vardefulla tomtomraden for industries m. m. Utmarkta tomter utmed Jarnvagsgatan skulle clarjamte frilaggas for annat andamal. Goda forbindelser med
hela stadsomrddet kunde latt ordnas.
SparfOrbindelser med industriamradena.
Nyplanerade industriomrAden maste for att bliva efterfragade hava tillgang till direkta sparforbindelser.
Foljande anordningar foreslas:
1. Industriomradet pd Vastanstang. Det nuvarande industriomradet har
foreslas utvidgat dels norrut fram till den planerade forbifartsleden for rikshuvudvagen Stockholm—MalmO, som enligt fOrslag sikall ga fram strax norr
om renhallningsverket, och dels Asterut till M. O. J:s bana mot Matala. Detta
omrade. kan erhalla sparforbindelse med godsbangarden genom spar, som utga
fran spar till sockerbruket (se oversiktskarta samt ritning Over for
slag till
industriomrade A Vastanstang). Ett av dessa industrispar kan utdragas
norrut och runt renhallningsverket dragas ner mot hamnen. Ett sadant spar
skulle i vasentlig grad avlasta tagtrafiken pa Hamnplan norr om hamnkontoret, varigenom denna trafikled skulle kunna givas en for trafiken till hamnen och industriamradet ldmpligare utformning.
Arid en blivande stadsplanering bor om mojligt ordnas sa, att industrisparen
komma att ligga inne i kvarteren i sarskilt sparomrade utan trafikgator ldngs
sparer.
2. Industriomrdde soder om den foreslagna godsbangdrden, vid Steninge.
Ett omrade i amedelbar anslutning till godsbangarden kan ldtt erhalla stickspar (se ritning Over fOrslag till ordnande av omradet mellan S. J. och Gotgatan—Sveagatan).
3. Upplagsomrade mellan S. J. oeh, M. O. J. vid Tomteboda. Detta omrade,
som är relativt valbeldget men oldmpligt for bostdder och tyngre byggnader
foreslas till upplagsomrade. Eventuellt erforderliga spar kunna erhallas, genom att man fran vaxeln, ddr Hultsfredsbanan avgrenar sig, drag ett paralleilspar osterut mot Tomteboda och under M. O. J:s viadukt Over S. J. Darvid maste denna viadukt, som dr ganska skAplig, ombyggas och det sOdra
landfdstet flyttas sOderut. Utrymme bor darvid samtidigt beredas for en gata,
som sitter upplagsomradet i direkt forbindelse med Gamla Tanneforsvagen
vid Lundstorp. Spar till omradet kan ddrjamte erhallas, om forbindelsesparet
mellan M. O. J. och Tannefors station g8res 3-skenigt, vilket delvis kommer att
ske i samband med Nordiska Armaturfabrikens nybygge soder om Yardsbergsgatan.
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Gatukorsningar med S. J.
1. Grenadjargatans korsning med S. J. Den befintliga, endast 4 m. breda
vagporten bor i stadsplanen ersattas med en ny, minst 12 m. bred vagport i
tva spann, som battre ansluter till vdgen a iimse sidor.
2. Bergsvagen viadukt skall enligt faststallt forslag till omlaggning av
Bergsvagen ersattas med ny viadukt nagot vasterut. Viadukten, som enligt
vagfOrslaget skall erhalla en bredd av 14 m. bor, enar Bergsvagen dr lanshuvudvag, givas en sadan utformning, att en framtida breddning kan utfOras.
Det Odra landfastet bor placeras sa, att en gang- och cykelvag kan dragas
under Bergsvagen. Inom kommitten liar aven diskuterats mojligheten att
draga M. O. J. parallellt med S. J. forbi och under Bergsvagen, varom mera
sedan. Harvid bor viadukten utformas sa, att utrymme fOr ett smalspar
erhalles. Detta kan utforas, utan att kostnaden for viadukten namnvart Okas.
3. Tornbyvagens korsning rid Steninge. I de forslag till forbifartsled for
rikshuvudvagen Stockholm—Malmo, som ingenjOrsfirman Kjessler och Mannerstrale upprattat, ingar Liven ett forslag till vagport vid Steninge, genom
vilken rikshuvudvagen i ett forsta utbyggnadsskede skulle dragas via ostgotagatan till Malmslattsvagen. Denna led skulle darjamte bliva av utomordentligt stor betydelse for industriomradet a Vastanstang. Utforda unidersokningar visa dock, att en viadukt Over jarnvagen i nagot annorlunda ldge pa
ett battre sate ansluter till terrangen speciellt soder om jarnvagen. En vagtunnel med starkt nedschaktad tillfart skulle helt sonderstycka omradet norr
om Sveagatan samt fOrhindra godsbangardens direkta anslutning till den
fOr den perifera trafiken synnerligen viktiga, Jarnvagsgatan. Enligt uppgjort
skissftirslag skulle en viadukt fa en langd av c :a 190 m. och en bredd av 12 m.
4. Plankorsningen vid Norra stationer. Fragan om anordnande av en planskild jarnvagskorsning vid Norra stationen har lange varit aktuell. Saval en
viadukt Over bangarden som en tunnel under densamma ha diskuterats, och
olika forslag ha under tidernas lopp uppgjorts och ventilerats, dock utan att
stadens myndigheter tagit slutgiltig stallning till fragans lOsning. Da med
denna fra.ga sammanhangde en mangd andra problem av stadsplanenatur,
vilka icke kunde losas, utan att man tagit stallning till fragan "viadukt eller
tunnel?", ansags mom kommitten, att en forutsattningslos jamfOrelse ur kostnadssynpunkt borde utfOras. En sadan utredning har ocksa verkstallts i
samarbete med civilingenjor C. Ehrman i Stockholm och gav till resultat, att
en viadukt skulle bliva vasentligt billigare. Viadukten, som foreslas fa nedfartsramp i Oskarsgatan norrut, bor fortsatta soder om och parallellt med
Fabriksgatan samt ansluta till en ny bro Over Stangan. Harigenom skulle
denna trafikled planskilt korsa hamnsparet. I anslutning till mina skisser
har numera stadsplanen for omradet vaster om Jarnvagsgatan givits en sadan
utformning, att en viadukt i framtiden kan byggas utan andring i stadsplanen.
5. Underfart under jarn,vagsbron utmed Steingans ostra strand. De pa land
staende tva yttersta spannen av jarnvagsbron medge framdragandet av den
planerade Norrkopingsvagen, varvid plankorsningen med Gumpekullavagen•
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bor aystangas. Med tanke pa hur sarbar en jarnvdgsbro och darvid ocksa en
gatuport ar vid bombantall under krigstid, bor markutrymme reserveras sa,
att en provisorisk plankorsning 'aft kan utfOras i Gamla NorrkOpingsvagens
strackning
6. En framtida fiirbindelsevag frdn Norrkopingsvagen vid Kallerstads alle
till Virvagatan—Rabergagatan bor pa viadukt korsa Over S. J. En plankorsning med M. O. J. synes dock ofrankomlig.
7. Samskmakarevagens plankorsning med Hultsfredsbanan bor kunna avstangas och ersattas med en plankorsning 150 m. langre norrut, genom vilken
omradena saval mellan Hultsfredsbanan och M. O. J. som mellan S. J. och
M. O. J. kunna erhalla direkt anslutning till Gamla Tanneforsvdgen. Harvid
skulle ocksa plankorsningen med Tomtebogatan kunna aystangas.
8. Plankorsningen med Vdrdsbergsgatan och Gelbgjutaregatan, synes pa
grund av terrangforhallandena och redan befintlig bebyggelse tyvdrr svarfrankomliga. Vid utformningem av ny bebyggelse vid dessa jarnvagsiivergangar
bOr kraven pa fri sikt noga bemarkas.
9. Korsningen med Atvidabergsvagen. Denna vag, som dr en lanshuvudhar pa grund av de Mr beldgna industrierna tidvis en mycket stark
trafik, varvid plankorsningen med jarnvagen och harvid icke minst. vaxlingsrorelserna pa. Tannefors station dro till stor oldgenhet. Pa grund av marknivans ringa hi5jd Over Stangans hogvattenyta synes en vagport under jarnvagen olamplig. Darfur fOreslas, att utrymme reserveras for en viadukt, placerad nagot Oder om den nuvarande plankorsningen. Sa ldnge Jarnvagsverkstddernas entre ligger omedelbart intill jarnvagskorsningen, maste tyvdrr plankorsningen bibehallas for deras trafik. Placeras verkstadernas grindar vaster
om jarnvagen, och om stangningen och oppningen av dessa sker i direkt kontakt med sktitseln av jarnvagsbommarna, bOr oldgenbeterna bli overkomliga.
En tunnel under jarnvagen for gang- och cykeltrafiken till verkstaderna kan
avenledes ldtt utforas.
MELLERSTA OSTERGOTLANDS JARNITAG.

Denna jarnvag kommer osterifran via en hog och lang bank och darefter en
bro in till Linkopings Centralstation for att sedan med plankorsningar med
Fabriksgatan, Tornbyvagen och Bergsvagen ga i nordvdstlig riktning mot
Motala och Skanninge. Oster om staden passerar jarnvagen pa viadukt Over
stambanan och NorrkOpingsvagen. Av flera skal har jag undersOkt mojligheterna att ldgga om denna del av jarnvagen. Dels dr den stora banken Oster
om Stangan av foga tilltalande utseende, och dels dr den till stort hinder vid
stadsplanering av Norra Kungsladugardsgarde. Darjamte skulle, om banan
lades narmare stambanan, Svenska Aeroplanbolagets flygfalt i Tannefors i
icke ovasentlig grad kunna utbyggas. Tva, alternativ till forflyttning av denna
bandel ha undersokts. Det ena aysag, att jarnvagen efter passerandet Over
Stangan drogs omedelbart norr om och i samma plan som S. J. Vid trakten
av Torvinge skulle M. O. J. pa viadukt passera Over S. J. samt darefter ansluta
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till sin nuvarande strackning. Harigenom skulle man dels fa bort den stora
banken och dels vinna storre utrymme for flygfaltet. Da jarnvagen vid en
sadan strackning icke kan fa nagon direkt forbindelse med Tannefors station,
vilket trafikforvaltningen for Ostergotlands smalspariga jarnvagar forklarat
sig icke kunna godtaga, undersoktes annu en mojlighet. Sedan jarnvagen i
nuvarande lage vasterifran passerat Tomteboda, skulle den dragas parallellt
och soder om S. J. till stadsgransen mot Vardsberg och darefter i nuvarande
lage. Harvid skulle man icke fa bort den stora banken, men dareraot skulle
man vinna storre utrymme fOr flygplatsen, vilket ocksa skulle bliva enda
vinsten med omlaggningen. Den nya strackningen skulle bliva c:a 600 m.
langre an den nuvarande, vilket innebar en icke ova sentligt storre trafikkostnad pa jarnvagen.
For strackan nordvast om centralstationen har aven diskuterats ett forslag
till ny strackning av M. O. J. Fran slakthuset skulle banan ga parallellt med
S. J. till Bergsvagen, passera under denna och darefter ga norrut och ansluta
till nuvarande strackning strax intill Ullevi Ord. Harigenom skulle vinnas,
att det stora omradet mellan S. J. och den planerade fiirbifartsleden, som nu
skares diagonalt av banan, Mare kunde utnyttjas. Darjamte kom den icke
onskvarda plankorsningen med Bergsvagen bort. Forslagets genomforande
fOrutsatter, att det ovannamnda markomradet blir begarligt for industri•eller annat andamal, nagot som dock icke for narvarande kan forutses.
HUVUDTRAFIKLEDER I INRE STADEN.
Allmanna synpunkter.
I den inre tatbebyggda delen av Linkoping, "stadskarnan", aro gatorna relativt smala och ha i allmanhet en bredd av 8 a 10 m. Stadsdelen, som under
1800-talet och tidigare utnyttjades saval for handel, hantverk och liknande
som for bostader, torde under senare ar mer och mer ha undergatt den Mrandringen, att tidigare utrymmen for bostader tagits i ansprak for industriella
och merkantila andamal. Detta har fort med sig ,att varutrafiken till och
Fran stadskarnan okats. Den okade hushojden, fran tidigare 1 a 2 vaningar
till numera 3 och 4 vaningar och stundom mera, har darjamte ytterligare Rat
trafiken Den forr mycket obetydliga genomgangstrafiken fick under Aran
fiire pagaende krig en betydande storlek.
Utslagsgivande for de nutida kraven pa huvudtrafikgatornas bredd ar biltrafiken med dess krav pa utrymmen saval for den rorliga trafiken som for
parkering. Darjamte har cykeltrafiken under de senaste wren i mycket hog
grad okats, till en del beroende pa att biltrafiken pa grund av gummi- och
bensinbrist maste inskrankas. Det dr dock troligt, att cykeltrafiken aven ef ter
krisen kommer att till allra storsta delen kvarsta, och darvid kommer att
skapas en trafiksituation, som torde bliva mycket svar att bemastra. Man
maste pa den grund noga beakta cykelproblemet vid bestammandet av gatu_bredderna. En sammanblandning av motor- och cykeltrafik har vid stor tra-

