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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 trafik-
kostnad 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 re-
lativt 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 Mr-
andringen, 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 bil-
trafiken 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- 
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fikintensitet visat sig vara mycket farlig. Kravet ph sarskilda cykelbanor 
eller •sarskilt utrymme i korbanan for cyklar blir alltmer berattigat. I stadens 
hire delar ligga huvudtrafikledernas korsningspunkter med tvargatorna 
allmanhet tatt, vilket gor, att anlaggandet av sarskilda cykelbanor blott foga 
underlattar trafiken. I stadskarnan bor man darfor noja sig med att reservera 
sarskilt utrymme pa korbanan for cyklister. Ddr man kan utbilda trafik-
gatorna med stora aystand mellan gatukorsen, bara dock sarskilda cykelbanor 
anlaggas, men dessa skola da vara enkelriktade for undvikande av farliga 
korsningar med annan trafik. 

list-vdstliga huvudtrafikleder. 

Storgatan ar for narvarande huvudinfartsleden fran saval Oster som vaster 
och kommer aven i framtiden att upptaga en star del av trafiken till stads-
centrum. Gatan har en bredd av c:a 10,4 m. men enligt faststalld stadsplan 
skall den Oster om S :t Larsgatan breddas till 16 m. genom indragning av 
tomtgranserna pa omse sidor om gatan. Breddmattet 16 m. innebar en Ur-
bana med tva kOrfiler om 3 m. och tva parkerings- eller cykelfiler om 2,5 m. 
samt tva gangbanor om 2,5 m. Endr gatan samtidigt som huvudtrafikgata 

ven ar butiksgata och betydande gAngtrafikled, ar bredden pa gangbanorna 
i aura minsta laget. Matta kan okas genom borttagandet av ena parkerings-
f ilen, men da ju gatan ar en affarsgata, ar del till stor nackdel for butiks-
agarna, om fordon tillatas stanna endast pd ena sidan av gatan. Jag vill 
fOresla, att Storgatan mellan Hamngatan och S:t Larsgatan gives en bredd 
av 17 eller heist 18 m. varigenom gangbanorna kunna fa en bredd av 3,0-3,5 
in. Den tikade breddningen bor fOretagas pA gatans norra sida, ddr byggna-
derna i allmanhet aro gamla och av lag klass, varfOr en breddning icke torde 
behOva taga ayskrackande lAng tid. Genom att korbanan belagges exempelvis 
hied smAgatsten i mitten och asfalt pa vardera sidan, kan trafiken rationellt 
uppdelas, vilket medfor storre framkomstmojlighet och Okad trafiksakerhet. 

PA strackan vaster om S :t Larsgatan ar Storgatan Linkopings fornamsta 
affarsgata. PA grund av gatans ringa bredd — 10,4 m. — rada har synnerligen 
svara trafikforhallanden. KOrbanan har en bredd av blott 6-7 m., vilket 
medger endast en korfil i vardera riktningen. En cyklist eller ett fordon, som 
stannar for pa- eller aystigning, kommer darfor att hindra den &riga trafi-
ken. Gangbanorna dro ddrjamte for smala for att tillata en saker och bekvam 
gangtrafik. Genom s. k. sjalvreglering, dvs. genom inflyttning av gatufasa-
den hus fOr hus, i den,  man nybyggnad sker, brukar vanligen en mera om-
fattande gatuvidgning fOretagas. PA grund av att bebyggelsen utmed Stor-
gatan pa strackan vaster om S:t Larsgatan i stor utstrackning ar av relativt 
hog klass med 3-4 vaningars stenhus, skulle det taga mycket lang tid (sdkert 
100 ar och kanske mer) innan en sadan reglering bleve helt genomford. Under 
tiden nedgar gatans varde som butiksgata starkt, sdrskilt for de nybyggda 
fastigheter, som ligga indragna fran den ursprungliga gatulinjen. Om gatan 

breddad endast utmed smarre delar av ett kvarter, ha de breddade gatu- 
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delarna i allmanhet icke nagot storre varde ur trafiksynpunkt. FOrst da gatan 
breddats utmed ett helt kvarter, uppstA lattnader for trafiken. 

En reglering fOrsvaras darav, dels att vardena pa de befintliga byggnaderna 
icke dro ayskrivna eller i hOgre grad nedskrivna, dels att markvardena dro 
mycket hoga. En nybyggnad pa en nu bebyggd tomt maste kunna fOrranta 
saval vardet pa den gamla byggnaden som det gamla markv5,rdet, vilka 
sammanlagda betyda ett oftast vasentligt forhojt nytt markvarde. Taxerings-
vardena fir 1938 for nu bebyggda fastigheter, omrdknade i kronor per kvm. 
tomt, halla sig i allmdnhet omkring 300-500 kronor, men for enstaka fastig-
heten aro de uppe i 800-900 kronor per kvm. tomt. Om man betanker, att 
de hogsta taxeringsvardena i staden for enbart tomtmark icke na upp till 
200 kronor per kvm., inses svarigheten att pa ett ekonomiskt sett genomfora 
en gatureglering. Staden maste tydligen, om en breddning skall komma till 
stand, vara beredd pa att ikldda sig de stora kostnaderna hdrfor. 

Av bilagda labia (bil. F) framga nuvarande taxeringsvdrden pa fastighe-
terna utmed Storgatan. 1VIellan S:t Larsgatan och Stora Torget skulle en 
vidgning p5. Odra sidan vara billigast. Dyrbaraste fastigheten hdr dr Dal-
masen nr 1 med ett taxeringsvarde pa 800.000 kronor. Mellan. Stora Torget 
och Stadshuset .skulle en breddning pa norra sidan vara billigast och 15,ttast 
att genomfora. Dyrbaraste fastigheten dr Apoteket nr 5 med ett fastighets-
varde pa 410.000 kronor. 

Vid en vidgning av gatan maste breddmattet sdttas till minst 15 m., vilket 
matt dock icke medger allman parkering av fordon utmed gatan. Storre 
breddmatt kan knappast erhallas, utan att breddningen sker pa gatans bada, 
sidor. 

Ett framkomligt sett att pa lang sikt forbattra trafikfOrhallandena yore 
att upptaga arkader for gangtrafiken i de dyrbaraste fastigheterna, vilka med 
all sannolikhet komma att kvarsta ldngst, medan nybyggen pa de ovriga 
tomterna indragas fran nuvarande gatulinje. Varje sedan breddning torde 
dock asamka staden mycket dryga kostnader. 

Ett salt att i nagon man avhjalpa trafiksvarigheterna pa Storgatan yore 
att enkelrikta gatan. Ddrvid maste Nygatan upptaga storre delen av trafiken 
i andra riktningen, varfor eventuellt even denna gata maste enkelriktas. Ge-
nom sin karaktar av butiks- och bostadsgata dr den icke ldmpad som trafik-
gata, sdrskilt vid Trddgardstorget med dens livliga korsande trafik. Vid en 
enkelriktad affarsgata dr det till stor oldgenhet for butikerna, om man far 
stanna ett fordon endast utmed gatans ena sida. Enkelriktade gator med-
fora awn storre trafik pa tvargatorna. 

Vid utredningen av hithorande problem har jag kommit till det resultatet, 
att den centrala stadskarna, som begransas av Drottninggatan, Apotekare-
gatan—Grabrodragatan—Kungsgatan—S:t Larsgatan, savitt mojligt bor hal-
las fri fran tung trafik, i forsta hand biltrafik. Uppenbart dr, att all sedan 
nyttotrafik, som har med varufOrsorjning till butiker, verkstader m. m. att 
Ora, icke kan eller bOr undvikas, men all genomgangstrafik och "shopping"-
trafik synes bora bannlysas. Med hansyn hartill och till vad ovan anfOrts 
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betrdffande kostnaderna for en breddning bor Storgatan icke breddas inom 
nu ifragavarande stadskarna, dvs. mellan S:t Larsgatan och Apotekaregatan. 
Jag foreslar, att Storgatan vaster om Apotekaregatan breddas till 15 m. ge-
nom indragning av tomtlinjen pa gatans norra sida fram till stadshuset. 
Mitt Mr detta indrages tomtlinjen pa gatans sodra sida. Mellan stadshuset 
och Barnhemsgatan bor gatan breddas genom intrang i parken, varvid slottets 
gamla flygelbyggnad maste rivas. 

I overensstammelse harmed bOr man i mojligaste man omdirigera trafiken. 
Genom tillkomsten av en forbifartsled for rikshuvudvagen Stockholm—Malmo 
norr om staden ledas de (dock relativt fataliga) direkt genomgaende fordonen 
fOrbi staden. Genom tillkomsten av en bro i Drottninggatans forlangning samt 
anslutning av denna gata till Storgatan vid Barnhemsgatan kan en stor del 
av Storgatans trafik ledas in pa Drottninggatan och fran denna fOrdelas till 
stadens olika delar. Man bor darjamte forbjuda genomgaende lastbilstrafik 
och eventuellt cykeltrafik vissa tider pa dagen. All cykelparkering utmed 
Storgatans gangbanor forbjudes a nu ifragavarande del. Vidare bar vid ny-
byggnad pa horntomten i kvarteret Dykaren fasaden avrundas, sa att fri 
sikt i gatukorset erhalles. Vid Stora torget bOr trafiken icke ledas ratt Over 
torget, sasom nu dr fallet, utan runt detsamma. 

Drottninggatan, som for narvarande har en bredd av 12 m., har i gallande 
stadsplan givits en bredd av 15 m. Detta matt medgiver icke parkeringsfiler 
pa bada sidor av gatan, savida utrymme till cykeltrafiken skall lamnas. 
Gatan torde knappast bliva nagon butiksgata och gangstrak av stOrre bety-
delse, varfOr en gangbanebredd av 2,25 m. bOr vara tillracklig. Pa strackan 
mellan Snickaregatan och S:t Larsgatan foreslas gatan breddad till 18 m., 
varigenom ytterligare en parkeringsfil kan erhallas. Derma storre bredd ar 
icke mojlig att erhalla pa gatan i ovrigt pa grund av nuvarande tomt- och.  
byggnadsfOrhallanden. 

Drottninggatan far, sedan en bro byggts i dess Ostra forlangning, stor be-
tydelse som infants- och genomfartsled och kommer att aysevart avlasta Stor-
gatans trafik. For att den vasterifran kommande trafiken pa ett bekvamt satt 
skall kunna ledas in pa Drottninggatan har i stadsplanen upptagits en diago-
nalgata med 16 m. bredd genom kvarteren Egypten och Enbusken. Trafik-
platsen, dar Storgatan, Nygatan, "diagonalgatan" och Barnhemsgatan mOtas, 
blir pa grund av gatornas spetsiga vinkel mot varandra svar att trafiktekniskt 
riktigt utforma. Genom enkelriktning av Nygatan mellan Djurgardsgatan och 
Barnhemsgatan eller genom aystangning av Nygatan vaster om S :t Korsgatan 
for cykel- och motortrafik kan fOrhallandena aysevart forenklas. Nygatan 
skulle darigenom slippa all genomgaende trafik och bliva en lugn bostads-
och affarsgata. Trafikplatsen vid Drottninggatan—Djurgardsgatan kan latt 
utformas fOr rotationstrafik. Harvid maste stadsplanen omarbetas och hus-
kropparna givas en annan placering. Vidare synes det lampligt, att diagonal-
gatan breddas till 17 m. for att erns en kOrbanebredd av minst 11 m. 

En annan losning av trafikproblemet yore att ersatta "diagonalgatan" med 
en forbindelseled i Drottninggatans forlangning vasterut runt kvarteret Ele- 
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fanten till korsningen av Storgatan och Vastra vagen. Detta forslag har 
tidigare diskuterats inom kommunalforvaltningen men av olika skal forkas-
tats. Bl. a. skulle en sadan led verka storande pa det i en ayskild park belagna 
Epidemisjukhuset. Napa gatukostnadsbidrag fran tomtagare skulle icke hel-
ler erhallas. Nagra nya synpunkter ha under utredningen icke framkommit, 
utan jag finner alit fortfarande "diagonalgatan" lampligast. 

Kungsgatan upptager redan nu en stor del av den ost-vastliga trafiken, 
speciellt cykeltrafiken. Genom breddning och fOrbdttring av Hamngatan skulle 
en vasentlig forbattring ernas for trafikanterna till de nordvastra stadsde-
larna. En gangvag genom parken till Konsistoriegatan bor anlaggas. 

Vasavagen, som pa sin ovre del dr utlagd till 28 m. bredd, har har en Ur-
banebredd av 10 m. Cykelbanor kan lampligen utlaggas pa timse sidor. Pa 
strackan mellan Vasatorget och S :t Larsgatan bor den norra korbanan bred-
das och dubbelriktas, medan den sodra anvandes for lokaltrafik och parkering. 

Nord-sydliga huvudtrafikleder. 

S:t Larsgatain, fix den viktigaste leden for nord-sydlig trafik genom stads-
kiirnan. Bredden varierar mellan 16 och 18 m. Korbanans bredd dr 9 m., som 
forutom tva fulla korfiler medger cykelfiler pa vardera sidan. Om parkering 
skall tillatas utefter gatan, maste gangbanebredden minskas. Gatan star ge-
nom Vistvagen och Rosengatan i direkt forbindelse med de Odra stadsdeler-
na samt genom Oskarsgatan med det norm om bangarden belagna industri-
omradet. Nagon andring av gatubredden foreslas icke. 

Hamngatan 	Jarnvagsgatan. Hamngatan bor utbildas for upptagande av 
den trafik, som fran Stangebro och "Drottningbron" skall vidare till stadens 
norra och sodra delar. Harigenom kommer Storgatan och S:t Larsgatan att 
i hog grad avlastas. Gatan ar i stadsplanen upptagen till 15 m. bredd norr 
om Storgatan och 12 m. soder darom. Aven denna senare del bor breddas till 
15 m. tram till Drottninggatan. Norr om Kungsgatan bOr Hamngatan i en-
lighet med gallande stadsplan snarast fOras genom kvarteret Bajonetten till 
Jarnvagsgatan, Varigenom en betydande avlastning av Storgatan sker. 

Trafiken soderifran (frail Vistvagen) bor antingen ledas genom en till 12 m. 
breddad Snickaregata tram till Drottninggatan eller ock bor man forbinda 
Vistvagen i hojd med Gripgatan med Hamngatan, vilket sistnamnda alterna-
tiv forutsatter ett genombrott genom det med gamla bebyggda omradet mellan 
Tinnerbdcken och Gripgatan. Enligt det forsta alternativet skulle trafiken 
till stadens norra delar fran korsningen av Snickaregatan—Drottninggatan 
via sistnamnda gata kopplas in pa Hamngatan. Emedan storre delen av Vist-
vitgens trafik sakerligen ar riktad mot stadens centrum och icke Over Hamn-
gatan till stadens norra delar, bor enligt min mening Snickaregatan och icke 
Hamngatan Oder om Drottninggatan utbildas f6r StOrre trafik, detta dven 
av det skdlet, att Hamngatan Oder om Drottninggatan dr mycket brant. 
En sankning av profilen skulle medfora stoma och mycket kostsamma ombygg-
nader av flera fastigheter utmed denna gata. Vardefull tomtmark skulle dar- 
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jam te spolieras. Jag ar dock medveten om, att en forlangning av Hamngatan 
sOderut innebar ett radikalt grepp, vacs kostnader mahanda i en framtid , kan 
anses motiverade. 

Magasinstorget, som har ett lampligt lage och en passande form Mr bil-
parkering, bor som hittills upplatas for detta andamal. 

Jiirnvtigsgatan, som genom sitt lage utmed jarnvagen ar en utmarkt snabb-
trafikled, fri fran korsande trafik, bOr utdragas at nordvast fram till den 
stora trafikknut i Ostgotagatans forlangning, varifran en viadukt over S. J:s 
sparomrade kan leda till industriomradet norr om bangarden. 

Genom Jarnvagsgatan'och Hamngatan kan den tunga trafiken saval fran 
den planerade godsbangarden vid Steninge som fran industriomradet ledas 
Oster om stadskarnan till de ostra och sodra stadsdelarna. 

En fortsattning av Jarnvagsgatan foreslas ga mellan planerade industri-
och bostadsomraden norr om Sveagatan till Bergsvagen, varigenom trafiken 
pa denna senare vag kan ledas fOrbi stadskarnan. 

Platensgatan. Tillfarterna till Stora torget aro samtliga smala och foga 
tlampade som trafikgator. Om Storgatan har tidigare ordats. Tillfarten fran 
norr sker via Platensgatan, som i allmanhet har en bredd av 12 m. men nar-
mast torget endast 7 m. Det foreslas, att tomtlinjen har indrages pa ()rase si-
dor, sa att en bredd av c :a 14 m. erhalles. For erhallande av en snabb 
battring av trafikforhallandena bora gatuhusen pa tomterna nr 9 och 10 i 
kvarteret Baggen rivas, varefter Platensgatans trafik i ena riktningen kan 
ledas genom Agatan och Hantverkaregatan till Stora torget. Samtidigt bor 
Platensgatan utmed torget (mellan Torggatan och Domkyrkogatan) enkel-
riktas, varjamte Tanneforsgatan och Torggatan bora aystangas for kortrafik 
och endast upplatas for gangtrafikanter och de enstaka fordon, som aro 
direkt destinerade till fastighet utmed respektive gata. 

Apotekaregatan—Gra'brodragatan. Denna gata ar ar av utomordentlig bety-
delse i den inre stadens trafiksystem. Den utgor den vastra, med S:t Larsgatan 
parallella periferileden till den centrala stadskarnan, sadan denna ovan defi-
nierats. Apotekaregatan ar for narvarande c :a 8 m. bred men skall enligt 
faststalld stadsplan delvis breddas till 10 och 12 m. Grabrodragatans bredd 
varierar mellan 5 och 10 m. men skall enligt nu gallande stadsplan fa en 
bredd av 12 m. Genom stadsplaneandring, som annu ej faststallts, skall i 
korsningen Agatan—Grabrodragatan en radikal breddning till c:a 14,5 m. 
ske. Denna led, som i stor utstrackning anvandes av cyklister, torde efter till-
komsten av broar i Drottninggatan och Ringgatan bliva av annu storre bety-
delse speciellt for cykeltrafiken till de nordvastra stadsdelarna. Leden skulle 
vasentligt avlasta S :t Larsgatans stora cykeltrafik. Det .synes synnerligen 
Onskvart, att breddning av Apotekaregatan—Grabrodragatan snarast mojligt 
genomfores, sa att, nar biltrafiken ater kommer i gang, genomgangstrafiken 
mellan de nordvastra och de Odra stadsdelarna kan ledas denna vag i stallet 
for att foras genom stadskarnan. 

Nya Twine! orsvagen skall enligt gallande stadsplan utlaggas till 16 m. 
bredd. Detta matt till5ter icke anlaggandet av nagra breda cykelbanor pa 
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timse sidor om korbanan. Cykeltrafiken ar av mycket stor intensitet vissa 
tider pa dagen och dr darvid i stor utstrackning enkelriktad, varfor man icke 
dr betjant av relativt •smala cykelbanor. Att anlagga en bred cykelbana (minst 
3 m.) endast pa ena sidan av vagen har visat sig vara mindre lampligt dels 
pa grund av de besvarliga situationer, som uppsta vid alla gatukorsningar, 
dels ph grund darav, att de kanske relativt fataliga cyklister, som under 
rusningstiden fardas i motsatt riktning mot den stora strommen av cyklister, 
ha ytterligt svart att taga sig fram. Ba,st hade varit, om cykeltrafiken hade 
kunnat framfOras pa en sarskild cykelvag, helt skild Iran den stora vagen. 
Arbetargatan sOder om Ringgatan kan upptaga den cykeltrafik, som skall via 
bron i Ringgatan vasterut, men norr om Ringgatan kan pa grund av utform-
ningen av den befintliga bebyggelsen nagon lamplig cykelvag icke anlaggas 
utan starre omvag for trafikanterna. Det aterstar saledes endast att sa. utfor-
ma Nya Tanneforsvagens tvarsektion, att vagen kan framslappa stOrsta moj-
liga cykeltrafik utan stOrre hinder for den &riga trafiken. Pa strackan mellan 
Stangebro och Ringgatan aro huskropparna indragna fran gatan, varfor en 
breddning till 20 m. ar mojlig. Harigenom kan tva skilda korbanor med en 
smal mittremsa erhallas. Sadan andring har numera ocksa fOreslagits av 
byggnadsnamnden. For gatan i ovrigt foreslas, att en 11 m. bred Urbana 
utlagges mellan tva gangbanor om vardera 2,5 m. 6 m. av kOrbanan belagges 
exempelvis med smagatsten och reserveras for motorfordon, medan 2,5 pa 
vardera sidan belagges med asfalt och reserveras for cykeltrafik. KOrbanans 
mitt bar angivas med en tydlig markering. Bilparkering utefter gatan maste 
torbjudas atminstone under de tider pa dagen, da cykeltrafiken ar stOrst. 
Privata parkeringsplatser bar anordnas pa tomtmarken mellan lamellhusen 
samt pa intilliggande lokalgator. 

Gamla Tanneforsvagen skall enligt gallande stadsplan utlaggas till 12 m. 
bredd. Den stora cykeltrafiken fran industrianlaggningarna vid Gelbgjutare-
gatan, som nu belastar Gamla Tanneforsvagen, kan i stor utstrackning ledas 
Over den planerade nya gatan i Gelbgjutaregatans forlangning vasterut till 
Nya Tanneforsvagen och bron i Ringgatan. Det dr dock troligt, att ett kol-
lektivt persontransportmedel (buss) maste framdragas pa Gamla Tannefors-
vagen. Harvid dr 12 m. bredd pa gatan icke tillfyllest Minst 4 m. av den i 
stadsplanen upptagna markremsan utmed vagens norra och ostra sida bor 
reserveras for gatuandamal, och gatusektionen sa utformas, att vagen i en 
framtid kan utlaggas till 16 m. bredd utan dyrbara omlaggningar av belagg-
ning och kantsten m. m. 

BROAR. 

Utover de av stadsfullmaktige redan beslutade nya broarna i Drottning-
gatans och Atlasgatans forlangningar synas foljande broforbindelser bora 
planeras: 

Ny bro vid Tannefors slussar. Trafiken mellan det stora industriomradet i 
Tannefors och bostadsomradena vaster om Stangan dr for narvarande av 
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mycket stora matt. Vid de trafikundersokningar, som kommitten latit utfora, 
visade det sig, att av de vid industrierna i Tannefors anstallda, som bo vaster 
om Stangan, icke mindre an 32 proc. begagnar sig av broarna i Tannefors vid 
fard till och Fran arbetet. 

De projekterade nya broarna i Drottninggatan och Atiasgatan komma san-
nolikt att vasentligt avlasta broforbindelsen i Tannefors, men a andra sidan 
komma de planerade stora bostadsomradena utmed Ekholmsvagen och Vist-
vagen att krava en vasentligt forbattrad broforbindelse, om dessa omrhden 
skola bli begarliga av dem, som ha sin arbetsplats i Tannefors. Den nuvarande 
broforbindelsen, som ar synnerligen bristfallig och svarframkomlig speciellt 
vid daligt vaglag, kan pa grund av sitt hOjd- och planlage icke genom om-
byggnad och forbattring utformas till en bekvam trafikled med tillracklig 
kapacitet. Jag foreslar darfor, att en ny brofOrbindelse planeras ovanfor 
fallen. Bron kan med tillfarter i goda lutningar laggas pa samma hojd Over 
vattenytan som de nya broarna nedanfor fallen, och harigenom kan den byg-
gas utan nagot rorligt spann. Bron bOr norrut ansluta till Nya Tannefors-
vagen mitt emellan. Stationsgatan och jarnvagskorsningen, vid vilken punkt 
den fUreslagna viaduktforbindelsen Over jarnvagen ar nere i nuvarande gatu-
planet. Soderut ansluter bron till den utratade Ekholmsvagen mitt for Soder-
malmsgatan, dar en trafikplats bor utformas. I detta sammanhang bOr nam-
nas, att den foreslagna nya vagforbindelsen mellan Vistvagen och Ekholms-
vagen ansluter direkt till det nya brolaget, varfor mycket bekva,ma trafik-
ftirbindelser mellan de sodra bostadsomradena och Tannefors industriomrade 
kommer att erhallas. 

En bro i huvudsak med samma planlage som den ovan beskrivna finales 
angiven i Lindens generalstadsplan, men i dennes senare uppgjorda stads-
planeskisser liksom ocksa i byggnadsnamndens stadsplaneskiss ar 1940 for 
Munkangen angives en broforbindelse, lagd mitt Over mellersta slusskamma-
ren. Om trafiken i slussleden i fortsattningen skall kunna aga rum, maste 
alltsh bron hallas aystangd for trafik under tiden slussningen pagar. Pa 
grund av terrangforhallandena kommer en bro liar att krava mycket stora 
kostnader, vilket framgar av uppgjorda broskisser. 

Bro i Fabriksgatans forliingning. En stiirre exploatering av Norra Kungs-
ladugardsgarde kraver en direkt broforbindelse med de stora befintliga och 
planerade industriomradena, a Vastanstang saint de nordvastra stadsdelarna, 
vilket aven framgar av Lindens plan. Bron, som btir ligga 7 a 8 m. Over vatten-
ytan och ha en bredd av 12 m., maste utbildas med ett rorligt spann, som kan 
tillata passage av batar till den inre hamnen. Brons anslutning till stads-
delarna vaster om jarnvagen med en viadukt Over jarnvagsomradet beskrives 
under rubriken. Jarnvagar, gatukorsningar med S. J. Konstruktionerna fram-
ga av ingenjOr Ehrmans utredning. (Utredningen ar ej tryckt.) 

Jamte ovannamnda nya broar Over Stangan, som komma att betjana trafi-
ken mellan de olika stadsdelarna, kraver den planerade forbifartsleden fOr 
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rikshuvudvagen Stockholm—Malmo en ny bro over Skingan straw norr om 
renhdllningsverket. Denna bro, som skisserats i ingenjOr Kjesslers vagforslag, 
maste even utbildas med en oppningsbar klaff. 

En bro over Tinnerbacken, som sammanbinder Hogalidsgatans bada delar, 
ar en fkirutsattning for att den planerade ringvagen fran Malmslattsvagen vid 
Westmansgatan till Vistvagen strax soder om Risbrinksvagen skall kunna 
betjana den perifera trafiken mellan de olika bebyggelseomradena. Bron bor 
givas en bredd av 12 m. och kan lampligen utforas pa samma sett som redan 
befintliga broar Over Tinnerbacken i S:t Larsgatan och Vistvagen. 

HUVUDVAGAR. 

Landets viktigaste huvudvagar bests av dels rikshuvudvitgar och dels tans-
kuvudvagar. Till LinkOping inlopa tva. rikshuvudvagar: Norrkopingsvagen och 
Atalmsidttsvagen, vilka ingi i det stora trafikstraket Stockholm—Malmii. 
Lanshuvudvagarna aro tre: Bergsvagen, Kalmarvdgen och Atvidabergsvagen. 

Enligt den statliga generalplanen for rikets vagnat skall huvudvagarna 
avpassas for en trafik, som ar tre ganger sa stor som är 1936. Detta ar fanns 
det c:a 210.000 motorfordon i landet, vilket motsvarar c :a 35 fordon per 1.000 
invanare (U. S. A. hade samtidigt 225 fordon per 1.000 invanare, England 58 
och Tyskland 46). Om nu trafiken beraknas bli tredubblad, fOrutsatter det, 
att det finnes c :a 600.000 motorfordon eller 100 fordon per 1.000 invanare, 
ett pa var tionde person. En sedan trafik kommer att stalla helt andra krav 
pa vara vagar och gator an den nuvarande trafiken. For de storsta vagarna 
fordras tva skilda kiirbanor, en for vardera riktningen med skiljeremsa emel-
lan, saint sarskilda gang- och cykelbanor. Detta gor, att vagbredden maste 
vasentligt Okas, och vagsektioner med upp till 30 m. bredd maste planeras. 

Den genom Linkoping direkt genomgdende trafiken pa Norrkkipingsvagen 
och Malmslattsvagen ar icke av overvaldigande matt. Pa grund av radande 
trafikrestriktioner speciellt for den langvaga trafiken kan en trafikrakning 
nu icke ge nagra normala siffror En jamforelse med genomgangstrafiken pa 
andra orter med motsvarande storlek, struktur och lage gor det troligt, att 
den direkta genomgangstrafiken normalt hailer sig omkring 200 a 300 fordon 
per dygn. Men dels kommer den. sakerligen att i framtiden vasentligt Oka, 
och dels kan det ju icke vara ware sig i stadens eller de passerande trafikan-
ternas intresse att tvinga dessa oftast stora fordon genom stadens tranga 
och hart belastade gator. Man har darfor her liksom pa de fiesta andra hall 
ansett det niidvandigt att draga en fiirbifartsled forbi staden. Pa uppdrag av 
lansstyrelsen har ingenjor Kjessler i Stockholm utarbetat tvenne alternativa 
forslag. Det norra alternativet ayser en helt ny vag fran Sjogestad till Mort-
Pisa och är c :a 19 km. Mug. Kostnaderna ha for en forsta utbyggnad till 12,5 
m. bredd beraknats till i runt tal 3 milj. kronor. Det sodra alternativet fOljer, 
om man gar vasterifran, ungefar den nuvarande vagen fram till Ryds gard f Or 
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att darifran over Barhall ansluta till det norra alternativet vid Tornby. Aven 
for detta alternativ ha kostnaderna beraknats till c :a 3 milj. kronor. Bada 
alternativen ha sina stora bade fOr- och nackdelar ur olika synpunkter. Staden 
har uttalat sig for det norra alternativet, och da militara hansyn aven tala 
for detta alternativ, bygger mina forslag i olika ayseenden pa detta alterna-
tiv. Forslaget forutsatter en ny bro (oppningsbar) omedelbart norr om ren-
hallningsverket. Vidare innebar forslaget en viadukt over den smalspariga 
banan. Anslutningar till staden far man dels via Bergsvagen och dels genom 
en ny gata vid Tornby med anslutning dels till Oskarsgatan och dels genom 
en ny viadukt Over bangarden vid Steninge till ostgOtagatan och den utdragna 
Jarnvagsgata,n. Vid Kallerstad kan leden genom en vag rakt sOderut ocksa 
forbindas med Norrkopingsvagen. 

Jag fOreslar, att en markreservation for en 30 m. bred vag gores. Dar-
jamte bor pa omse sidor om vagen en fri zon av minst 15 m. bredd utlaggas. 
Intilliggande bebyggelse far icke ha direkta tomtutfarter till vagen. Korsande 
vagar bar icke fOrekomma ph narmare aystand an 500 m. fran varandra. Alla 
trafikplatser utbildas for rotationstrafik. 

Forbifartsleden kommer sakerligen att upptaga en stor del av Malmskitts-
vagens trafik, speciellt den del, som kommer fran orter norr om statens jarn-
vagar. De soder om jarnvagen belagna omradena komma dock att i framtiden 
betjana sig av Malmslattsvagen. Denna fOreslas att i huvudsak kvarligga i sitt 
nuvarande lage. Dock forutsattes en breddning till 30 m. med tva skilda 
banor fran stadsgransen fram till begravningsplatserna. Utmed dessa maste 
sektionen nagot minskas, men enligt ett av byggnadsnamnden framlagt for-
slag kan vagen har dock erhalla en bredd av c :a 22 m., medgivande en kor-
bana pa 9 m. samt skilda gang- och cykelbanor. 

Vad Norrkopingsvagen betraffar, har av byggnadsnamnden foreslagits en 
helt ny strackning fran Kallerstads alle, varifran vagen skulle dragas omedel-
bart norr om Ringstorpsbanans stora bank for att vid Stangebromonumentet 
svanga in under saval Ringstorpsbanan som stambanan och utmynna mitt 
for Nya Tanneforsvagens anslutning till NorrkOpingsvagen. Denna vag, som 
val ansluter sig till det naturliga markplanet, skulle pa en stracka av c :a 100 
m. ligga i eller nagot under Stangans vatteayta, vilket forutsatter en ganska 
dyrbar betongkonstruktion samt automatisk lanspump. Denna vag skulle 
jamval tjana som tillfartsvag till planerat stort bostadsomrade pa Norma 
Kungsladugardsgarde. Kommitten har efter ingaende detaljundersokningar 
av detta och flera andra alternativ (bil. G) anslutit sig till byggnadsnamn-
dens forslag, dock med skriftlig reservation av ledamoterna BrunsjO och 
Lindman. 

Vad betraffar 1 a n s h u v u d v agar n a, Bergsvagen, Kalmarvagen och At-
vidabergsvagen, komma dessa att i stort Raja sina nuvarande strackningar. 

Kalmarvagen, som endast pa en mycket kort stracka gar inom Linkopings 
stads omrade, bor anslutas till, Malmslattsvagen genom en rotationstrafik-
plats. En markreservation av 40 m. bredd foreslas. 
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For Bergsviigen har byggnadskontoret uppgjort forslag till ny strackning, 
vilket delvis fix under arbete. En ny viadukt Over S. J. maste byggas nagot 
vaster om den nuvarande. Jag vill foresla, att ett obebyggt balte med 40 m. 
bredd reserveras for vagen. 

Atvidabergsvagen har nyligen omlagts och delvis givits en ny och rakare 
strackning. For vagens korsning med Hultsfredsbanan foreslas en framtida 
viadukt Over jarnvagen, forlagd nagot soder om nuvarande plankorsning. (Se 
avd. Jarnvagar, gatukorsningar med S. J.) Viadukten kan anslutas till ny bro 
Over Stangan ovanfor slussarna. 

ovriga viktiga vagar. 

For Grenadjargatan foreslas en bredd av 16 m. fram till jarnvagsunder-
farten och darefter en bredd av 14 m. motsvarande en Urbana om 7 m., 2 
skyddsremsor om 1,5 m. samt 2 cykel- och gangbanor om 2 m. Underfarten bor 
vidgas till 12 m. och givas en riktning, som battre ansluter till vagen. 

Smedstadsvagen, som pa grund av de narliggande militara anlaggningarna 
tidvis har en mycket livlig trafik, foreslas utratad och breddad. Pa strackan 
soder om Ekkallan synes en korbanebredd av 7 m. vara tillracklig. Pa omse 
sidor bor mark for gemensamma 2 m. breda gang- och cykelbanor re-
serveras, skilda frau korbanan genom grasremsor eller liggande helt fria i 
terrangen. Norr om Ekkallan fOreslas en vagsektion med 12,5 m. bredd. Nagra 
sarskilda cykelbanor kunna har icke anlaggas, utan man bor pa den 9 m. 
breda korbanan genom sarskild markering avgransa 1,5 m. breda cykelfiler. 
Den ostra gangbanan bor givas en bredd av 1,5 m. och den vastra 2,0 m. 
Forslaget f tirutsatter ett mindre markforvary fran lasarettsomradet, vilket 
icke bOr vacka betankligheter, Smedstadsvagens fortsattning in mot stads-
centrum, Djurgdrdsgatan, skall enligt gallande stadsplan breddas till 16 m. 

Lasarettsgatan bor erhalla en 2,0 m. bred gangbana narmast lasarettsom-
iadet samt en 8,5 m. bred Urbana, aysedd jamval for cykeltrafik. Harvid 
maste de pa vagens norra sida staende traden borttagas. Den norra gangba-
nan kan daremot slopas och ersattas med en med gatan parallell parkvag i 
TradgardsfOreningens omrade. Gatan bOr genom en kurva mot soder sa mjukt 
som mojligt ansluta till Munkegardsgatan. For sistnamnda gata har bygg-
nadsnamn4en i samarbete med kommitten framlagt forslag, som numera fast-
stallts av Kungl. Maj :t. 

Vistvagen bor soder om Hogdalen erhalla en korbanebredd av 7,0 m. med 
sarskilda cykelbanor i terrangen, jamval aysedda for den har mycket obe-
tydliga gangtrafiken. Norr om Hogdalen, alltsa pa de omraden, som enligt 
markdispositionsplanen foreslas for bostadsandamal, bor korbanebredden vara 
8,5 m., medgivande en parkeringsfil. Aven har bora sarskilda cykelbanor och 
sedermera, da bebyggelsen blivit mera omfattande, aven gangbanor utlaggas 
pa omse sidor samt skilda fran korbanan medelst skyddsremsor om minst 1,5 
m. bredd. Erforderlig bredd pa det for vagandamal reserverade omradet blir 
alltsa c:a 20 m. 



Linkoping? Stadstallmaktiges HandUngar 1945. N:r 15. 	 27 

PA strackan mellan Risbrinksvagen och S:t Larsgatan foreslas Vistvagen 
erhalla en bredd av 21 m., varav Urbana 11,0 m., tva cykelbanor om 2,5 m. 
och tva gangbanor om 2,5 m. 

Risbrinksvagen--Ekholmsveigen foreslas pa strackan mellan Vistvagen och 
Sodermalm erhalla en bredd av 14,5 m., varav Urbana 8,5 m., 2 cykelbanor 
om 1,5 m. samt 2 gangbanor om 1,5 m. Soder om Sodermalm bor vagen erhalla 
en korbanebredd av 7,0 m. med sarskilda cykelbanor vid sidorna. 

En helt fly vag foreslas mellan Vistvagen och Ekholmsviigen. Vagen, gam 
ayses ersatta den Mr genomgaende trafik synnerligen olampliga och svar-
framkomliga Hallgatan, skulle fran Vistvagen vid Krokgatan passera genom 
det obebyggda skogsomradet soder om Vimanshall och i en vid bage ansluta 
till Sodermalmsgatan norr om kvarteret Snappan samt Raja den breddade 
Sodermalmsgatan ner till en trafikplats pa Ekholmsvagen. Fran denna punkt 
fOreslas en vag mot nordost genom Munkangen fram till en bro over Stangan 
ovanfor fallen. (Se avd. Broar.) Ett vagsystem enligt ovan skulle pa ett gott 
Batt satta Sodermalm, Vimanshall och de for exploatering foreslagna omra-
dena utmed Vistvagen i gen forbindelse med industriomradet Tannefors. 

Hallgatans fortsattning vasterut, vagen mot Slaka kyrka, bor i samband 
med stadsplanering av Berga .egendom, omlaggas mellan Ekholmsvagen och 
korsningen med Tinnerbacken. Fran Krokgatan bor vagen ga i helt fly strack-
ning i dalgangen vaster om Berga gards byggnader. 

I Lindens generalstadsplan finnes upptagen en ringvag, som frail Malm-
slattsvagen vid Valla egnahem skulle passera Over Djurgardsgatan och genom 
parkomradet vid Lv. 2:s idrottsplats till HOgalidsgatan, for vilken en ny bro 
skulle byggas Over Tinnerbacken. Genom Berga hage skulle vagen M en myc-
ket krokig strackning och ansluta till Vistvagen—Atlasgatan. 

Jag liar i princip anslutit mig till Lindens ide. Dock har en del andringar 
vidtagits och speciellt strackningen genom Berga hage liar andrats, varigenom 
vagen i stallet anslutits till Vistvagen i backen c :a 200 m. soder om Risbrinks-
vagen. Vagen kommer troligen icke att erhalla flagon trafik av stone matt, 
men kommer dock att fOrenkla trafikforhallandena fOr en hel del omrklen. 

PARKERING. 

Bil- och cykelparkering. 

Vid tiden for tillkomsten av den gamla stadsplanen torde gatornas bredd-
matt ha varit tillrackliga for den tidens ringa och langsamma trafik. Senare 
tiders hoga och djupa byggnader utmed dessa tranga gator samt trafikens 
enorma utveckling under de senaste 20 ken ha skapat de synnerligen kompli-
cerade och otillfredsstallande forhallanden, som f. n. Ana, och som efter kri-
get, a motortrafiken Ater kommer igang i full utstrackning, an mera komma 
att accentueras. De smala gatorna omojliggiira en allman parkering av fordo-
nen utmed gatorna. 
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Inom stadskarnan finnes f. n. ett stort antal gator och platser, a vilka 
parkering ar tillaten under hogst ett dygn i foljd. For vissa platser dr kortare 
tidsbegransning inford. Dessa "parkeringsplatser" rymma c :a 500 fordon. Ett 
flertal av dessa gator bliva, sedan trafiken vd,sentligt okat, icke lampade for 
parkeringsandamdl. Salunda maste all parkering forbjudas pa Drottning-
gatan, Oster om Djurgardsgatan, sedan "Drottningbron" tillkommit. Vidare 

parkering ,utmed Kungsgatan samt Repslagare- och Snickaregatorna mind-
re lamplig. Utmed namnda gator kunna f. n. c:a 200 fordon parkeras, varfor 
aterstdende nu upplatna parkeringsplatser uppgA till c :a 300. Av dessa finnas 
pa Stora torget och TrddgArdstorget c :a 90, vilka icke dro tillgangliga pa 
torgdagarna, da trafiken och jamval parkeringsbehovet ar storst. 

PA andra gator och platser an de med parkeringsskylt utmarkta, far fordon 
uppstallas hogst en timme i foljd. Pa ett fatal gator fa fordon icke halla ldngre 
Lid an som erfordras for akandes 	och aystigning samt lastning och loss- 
ning av gods. 

Det synes uppenbart, att nya parkeringsutrymmen maste anskaffas, O. be-
lagna, att trafikgatorna i storsta mojliga utstrackning bli avlastade frail 
staende fordon. Pa grund av de stora markvardena i inre staden kunna dessa 
parkeringsplatser icke givas nAgra storre arealer var for sig, utan de bora 
i stallet ligga ganska tatt. Det är givet, att vissa parkeringsplatser pa grund 
av sitt lage komma att bliva mera frekventerade an andra, och da den situa-
tionen intrader, att en plats regelbundet är fullbelagd, maste man infora tids-
begransning. Harigenom tvingas de trafikanter, som vilja ha sina fordon 
staende flera timmar i foljd, att placera sina fordon pa platser, dar storre 
utrymme finnes. 

Att Ora en uppskattning av det antal parkeringsplatser, som kan bliva 
erforderligt, ar icke mojligt, dA en mangd var for sig ovissa faktorer inverka. 
Man kan endast inventera de mOjligheter till parkeringsutrymme, som kunna 
anses 

Ftiljande storre parkeringsplatser i inre staden och narmaste omgivning 
fOreslas. (Se bilaga J.) 

Parkeringsplatser, som omedelbart eller vid behov kunna iordningstallas: 

Jarnvagsgatan norr om stationen (1fingsparkering) 	 c :a 20 platser 
,/ 	soder om stationen 	  // 10 /, 
,7 	norr om stationen (i planteringen) 	 40 

Jdrnvdgsavenyen, norra sidan (snedparkering) 	 35 
Vasavagen, Odra korbanan (snedparkering) 	  50 
Artistgatan (snedparkering) 	   15 
OstgOtagatan mellan Vasavdgen och Konsistoriegatan 

parkomrd.de) 	  	 c:a 200 platser 
Badhusgatan 	  /, 13 	/, 
A gatan mellan Repslagaregatan och Hamngatan 	 22 
Hamnplanen soder om kv. Bjornen 	  55 /, 
Tullgrand 	  ,/ 10 
S:ct Persgatan (snedparkering) 	  40 5, 
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Slottsplan 	  c:a 50 platser 
Vastra V5gen mitt Mr Brandstation (i parkomrade) 	 // 70 // 
IIospitalstorget 	  , 10 // 
Magasinstorget 	  // 60 ,, 

Drottninggatan vaster om Djurgardsgatan 	  // 20 17 

D:o mellan S:ct Larsgatan och Snickaregatan (efter bredd- 
ning) 	  ,, 20 // 

Linnegatan—Vistvagen 	  77 40 // 
Summa c:a• 780 platser 

Parkeringsplatser, som fordra markfOrvarv: 
Kv. Blandaren (gardsparkering)   c :a 	20 platser 
„ Baggen I,  	„ 100 77 

,, Bokbindaren •, // 30 /./ 
„ Ekonomen 	 77 10 ,, 

„ Eddan 	 77 30 /4 
„ Dryckeshornet // 25 17 

/7 Doppingen (gardsparkering) 	  1, 25 1, 

„ Dynamon 	 // 60 77 

„ Drabanten (gardsparkering) 	  // 60 ,, 

Summa c:a 360 platser 

Hartill komma parkeringsplatser, som i resery kunna upplatas: 
Gamla Idrottsplatsen 	  c :a 250 platser 
S:ct Larsgatan vid Idrottsplatsen 	  „ 	40 	// 

Summa c:a 290 platser 

Cykelparkeringen torde i framtiden krava Mum storre utrymme an for nar-
varande. Harvid kunna en mangd relativt sma utrymmen tagas i bruk. Pa 
torgen kunna flera platser beredas, om bilarna komma bort. Avensa kunna en 
hel del av ovan uppraknade bilparkeringsplatser helt eller delvis utnyttjas 
for cykelparkering. 

For att tillgodose alla krav pa parkeringsutrymme for cyklar maste de en-
skilda fastigheterna mera an nu ordna parkeringsplatser inne pa gardar och 
i kallarutrymmen For att fOrhindra ytterligare parkeringssvarigheter bor i 
stadsplanebestammelserna finnas intaget, att fastighet vid ny- eller ombygg-
nad maste innehalla visst utrymme for cykelparkering och i sfirskilda fall 
aven for bilparkering. I bostadshus behovs endast ett antal platser i direkt 
proportion till antalet boende, medan i hus med butiker och offentliga lokaler 
betydligt storre antal platser kan bliva erforderligt. 

Trots att alla tillgangliga utrymmen tagas i ansprak for parkeringsanda-
mal kan det i inre staden visa sig, att ytterligare ett antal platser erfordras. 
Da bor man overvaga att uppf8ra sarskilda parkeringshus, och for att dessa 
skola bliva rantabla, bora de utnyttjas aven for annat andamal, bilservice, 
garage, butiker, hantverk etc. 
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KOLLEKTIVA TRANSPORTMEDEL, BUSSTATION, 
LASTBILSCENTRAL. 

Bussndt. 

Inom Linkoping verkstdlles masspersontransporterna for narvarande av ett 
enskilt omnibusforetag. A.v stadsfullmaktige har dratselkammaren emellertid 
beviljats anslag for att lata utreda mojligheterna fOr staden att overtaga 
foretaget och i samband ddrmed framldgga forslag till forbdttrade inomstads-
kommunikationer. Kommitten liar darfor icke funnit skal att i detalj ga in 
pa detta sporsmal. DA det emellertid vid planerande av storre bostads- och 
industriomraden ar av storsta vikt att tillse, att vagarna sh utformas, att 
lampliga strackningar for busslinjer till de olika omradena kunna komma 
till stand, har jag ansett det lampligt att i skissform Ora upp forslag till ett 
busstrafiknat. Jamval vid uppgOrandet av forslag till breddning av vissa 
gator liar det ansetts 1A,mpligt att stalla fragan, huruvida en busslinje kan 
antagas bliva framdragen i respektive gata. 

Det skisserade trafiknatet, som Askadliggjorts pa sarskild karta (bilaga K), 
ar aysett for en stad, fullt utbyggd i enlighet med markdispositionsplanen. Lin-
jerna ha lagts sft, att deras influensomrAden vid ett maximalt gAngaystAnd av 
300 m. tacka sa gott 'som hela behyggelseomradet. Endast for de yttre stads-
delarna raknas med nagot storre gangaystand, upp till 600 m. 

De skisserade linjerna dro foljande: 

Linje A skulle utgora den centrala ringlinjen. Fran centralstationen skulle 
den ga soderut i S:ct Larsgatan, vidare i Atlasgatan, Ringgatan, Vetegatan, 
Gamla Tanneforsvagen, Norrkopingsvdgen, Storgatan, Vdstra Vagen, GOt-
gatan och Jarnvagsgatan Ater till centralstationen. Linjens langd blir cirka, 
7,6 kilometer. 

Linje B skulle utgA fran Barhdll samt via Bergsvagen, Vasavagen, central-
stationen, S:ct Larsgatan, Drottninggatan och Nya Tanneforsvagen gh till 
industrierna i Tannefors. Linjens langd blir cirka 5,8 km. 

Linje C skulle utgA fran Vistvagen vid Vimanshdll samt gd. via &Odra vagen, 
lliigalidsgatan, Smedstadsvd,gen, DjurgArdsgatan, Drottninggatan, S:ct Lars-
gatan, Storgatan ut till Norra KungsladugArdsgarde med en eventuell fort-
sattning Over StangAn vid Fabriksgatan till industriomrAdet a VastanstAng. 
Linjens langd blir mellan Vistvagen och N. Kungsladugardsgarde cirka 4$ 
kilometer. 

Linje D skulle utgd. fran Malmsldttsvagen vid Folkparken samt ga denna 
vdg, Storgatan till Barnhemsgatan, diagonalgatan mellan kv. Enbusken och 
Egypten, Drottninggatan, Snickaregatan, VistvAgen, Valhallagatan och Ek-
holmsvdgen ut till Sodermalm. Linjens ldngd blir cirka 4,5 km. 

StOrre omstigningsstationer bli vid S:ct Larsgatans korsruing med Stor-
gatan och Drottninggatan. 
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De ekonomiska fOrutsattningarna ha av ovan namnda skal icke undersokts. 
Trafiktatheten maste bli beroende pa bebyggelsetatheten och kan avpassas 
efter behov. Med en turtathet av 15 minuter for linjerna A och B samt 20 
minuter for linjerna C och D skulle 12 st. bussar samtidigt behOva vara i 
trafik. 

Busstation. 

Ett antal olika forslag till utbyggnad av busstationen i kvarteret Eddan 
liar utarbetats och Overlamnats till busstationskommitten. 

Lastbilscentral. 

I sitt yttrande till dratselkammaren betraffande forslag till forla,ggning av 
statens jarnvagars godsbangard och fraktgodsmagasin rid Steninge (bilaga 
E) framholl kommitten onskvardheten av, att mark liar jamval reserveras 
for en station for langvaga lastbilstransporter, da ju andstationen for lands-
bygdsbussarna icke har tillrackligt utrymme jamval fOr detta andamal. Da 
godsdistributionen per lastbil ofta sker i samtrafik med jarnvagen, ar det av 
stort varde, om lastbilscentralen forlagges i direkt anslutning till godsban-
garden, sa att onOcliga omlastningar undvikas. 

HAMNEN. 

Jag har icke uppgjort nagot forslag till utvidgning av hamnen, enar forut-
sattningarna synas saknas for flagon stOrre utveckling av hamnrorelsen. 

Den nuvarande hamnen har ett gott lage langt inne i staden, varigenom 
transporterna till de olika industrierna och handelsfirmorna bli billiga. 

En forflyttning av hamnen till omradet norr om den planerade forbifarts-
leden har diskuterats inom kommitten. Da det icke finnes nagon som heist 
anledning att antaga, att hamnrorelsen nkonsin kan fa en sadan omfattning, 
att den motiverar en sadan flyttning av hamnen med ddrmed fi5renade dyr-
bara kaj-, gatu- och sparanlaggningar (en godtagbar korsning mellan forbi-
fartsleden och ett hamnspar torde p. grund av terrangforhallandena bli myc-
ket dyrbar), har denna tanke frangatts. 

En forbattring av kajen vid Nykvarn, dar vissa batar for narvarande lagga 
till, skulle vara av stor betydelse, speciellt for industriomradet pa Vastan-
stang. En sparfOrbindelse till detta hamnomrade omnamnes under rubriken 
Jarnvagar, sparforbindelser med industriomradena. 

FLYGPLATS. 

Fragan om ett civilt flygfalt i Linkoping har varit foremal for utredningar 
rid olika tillfallen. sir 1939 framstallde Kungl. Vag- och Vattenbyggnads-
styrelsen till dratselkammaren en forfragan, huruvida LinkOpings stad hade 


