
Linkopingg Stadsfullmaktiges HandUngar 1945. N:r 15. 	 61 

F olkmangdsutvecklingen 

Ar 	 Innevanare- 
antal 

Bilaga B. 

i 	Linko-ping. 

Ar 	 Innevinare- 
antal 

1918 	 26.060 1932 	  31.005 
1919 	 26.300 1933 	  31.579 
1920 	 26.920 1934 	  32.170 
1921 	 27.243 1935 	  32.926 
1922 	 27.664 1936 	  33.576 
1923 	 28.102 1937 	  34.278 
1924 	 28.705 1938 	  35.234 
1925 	 29.110 1939 	  36.664 
1926 	 29.165 1940 	  38.654 
1927 	 29.188 1941 	  41.130 
1928 	 29.172 1942 	  43.494 
1929 	 29.185 1943 	  45.664 
1930 	 29.845 1944 	  46.668 
1931 	 30.377 

Bilaga C. 

Bostads- och traf ikundersokning i Linkoping. 

De utomordentligt svara och otillfredsstAllande trafikforhallanden, som for 
narvarande rada i Linkopings tattbebyggda stadsdelar, bero till va'sentlig del 
av stadens snabba tillvaxt under de senaste Aren. Staden har vuxit med c :a 
30 % sedan hr 1938, och tillvaxten har i huvudsak skett genom inflyttning av 
folk i de arbetsfora aldrarna, vilka erhallit anstallning vid de i kraftig utveck-
ling varande industrierna. De stora, arbetskraftslukande arbetsplatserna ligga 

' i allmanhet i stadens utkanter, och da staden icke helt har kunnat tillgodose 
behovet av nya bostader, lampligt belagna i fOrhallande till shval respektive 
arbetsplatser som storre trafikleder och sociala inrattningar, har en mycket 
stor del av befolkningen mast skaffa sig bostader, var heist sadana statt att 
uppbringa. Detta har medfort, att trafiken mellan bostader och arbetsplatser 
blivit den dominerande och alit overskuggande delen av trafiken ph vissa av 
stadens gator. Genom denna trafiks stora intensitet vissa tider ph dagen upp-
komma trafikstockningar, som aro mycket svara att bemastra. Pa grund av 
radande gummi- och drivmedelsrestriktioner har bil- och busstrafiken mast 
inskrankas, varfor stora flertalet trafikanter utgoras av cyklister saval som-
mar- som vintertid. 
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For erhallande av en bild av de storre industriella anlaggningarnas lage 
och antal anstallda liar uppgifter inhamtats Iran de olika industrierna. Pa en 
karta (ej tryckt) har arbetsplatserna angivits. Markeringarnas storlek aro 
proportionella mot antalet anstallda. LinkOpings Sockerbruk, Svenska Jarn-
vagsverkstaderna och Aktiebolaget Wahlbecks Fabriker ha darjamte lamnat 
uppgift ph bostadernas lage for samtliga sina anstallda, vilket aven markerats 
pa olika kartor. Av dessa framga bostadernas stora spridning Over hela staden. 

F6r att fa en uppfattning om de fardvagar och fardsatt, som anvandas vid 
fard till och fran arbetsplatserna, har en rundfraga stallts till fOljande indu-
strier, belagna aster om Stangan: Svenska Aeroplanaktiebolaget (SAAB), 
Aktiebolaget Svenska Jarnvagsverkstaderna (A. S. J.), Aktiebolaget Svenska 
Transformatorfabriken (S. T. F.) och Aktiebolaget Nordiska Armaturfabri-
kerna (N. A. F.). En blankett tillstalldes -varje anstalld, och ph denna skulle 
angivas bostadsadress samt fardvag saval sommar- som vintertid, fardsaIt och 
fardtid mellan bostad och arbetsplats. Vidare begardes uppgift pa antalet 
larder per dag samt vilka tider pa dagen, da fard till och fran arbetet pabor-
jades. Andra fragor, som stalldes, voro "Vilken ny bro Over StAngan skulle Ni 
vara mest betjant av? Har Ni nagot onskemal betraffande trafikforhallandena 
(fOrbattring av nagon gata, battre bussforbindelser etc.) ? Skulle Ni med tanke 
ph Eder nuvarande arbetsplats eller av annan orsak vilja bo flagon annan-
stans ? Skalet hartill? I vilken hustyp (smastuga, villa, radhus, hyreshus, i 2, 
3 eller 4 vaningar etc.) vill Ni helst bo? Antal rum?" 

Sammanlagt 1.925 svar pa denna rundfraga har inkommit. Av dessa fram-
gar, att 34 % av det sammanlagda antalet anstallda vid de tillfragade indu-
strierna bo aster om Stangan, med an icke mindre an 66 % bo vaster om an och 
saledes varje dag vid lard mellan bustad och arbetsplats maste passera en bro. 
Ser man pa de olika industrierna var for sig voro motsvarande siffror: for 
SAAB 31 % och 69 %; A. S. J. 45 % och 55 %; S. T. F. 43 % och 
57 % samt N. A. F. 33 % och 67 %. 

Av dem, som bo vaster om Stangan, fardas 68 % Over Stangebro, medam 
32 % begagna sig av broarna vid Tannefors slussar. Av dessa forklarade sig 
48 % vara mat betjanta av en ny bro i Drottninggatan—ostra vagen (har 
kallad "Drottningbron"), 21 % av en ny bro i Atlasgatan—Ringgatan ("Atlas-
bron") samt 17 % av en ny bro vid Tannefors slussar. 14 % uttryckte icke 
nagon onskan om en ny bro Over StAngan. Av dem, som bo aster om Stangan„ 
Onskade 56 % "Drottningbron", 17 % "Atlasbron" och 1 % ny bro i Tanne-
fors. 26 % uttryckte icke nagon onskan om en ny bro. 

Pa basis av de erhallna uppgifterna pa bostadernas lage samt fardvagarna 
till och fran arbetsplatserna har en grafisk framstallning av trafikstrommar-
nas storlek kunnat erhallas, vilken visar den relativa trafikbelastningen pa 
olika broar och gator, fororsakad av trafiken mellan bostad och arbetsplats. 
for de anstallda vid ovannamnda industrier. Pa olika kartor ha bostadslagena 
angivits. Genom att anvanda olika fargbeteckningar, angivande dels den bro, 
som nu i regel begagnas, dels ock den bro, som efter tillkomsten av nya broar 
troligen kommer att anvandas, kan man fa fram en ungefarlig bild av de tro- 



Linkopings Stadsfullmaktiges Handlingar 1945. N:r 15. 	 63 

liga framtida trafikstrommarnas relativa storlek ph olika broar och gator. 
Det visar sig darvid, att den trafik, som harleder sig av farder till och fran 
arbetsplatsen for de anstallda vid industrierna i Tannefors, troligen kommer 
att fOrdela sig pa foljande satt pa de olika broarna: Stangebro 31 %, "Drott-
ningbron" 34 %, "Atlasbron" 22 % och Tanneforsbron 13 %. Darvid forut-
sattes, att den genaste och bekvamaste vagen begagnas samt att den centrala 
stadskarnans gator i mojligaste man undvikas. Vidare forutsattes, att ett 
antal gator iordningstallas, sa att de bliva val lampade att upptaga speciellt 
cykeltrafik. For att trafiken till de nordvastra stadsdelarna icke skall belasta 
Storgatan och S :t Larsgatan, maste salunda Hamngatan och Kungsgatan's 
vastra del fOrbattras och goras inbjudande for cykeltrafik. Vidare torde Apo-
tekaregatan och Grabrodragatan komma att upptaga en stor del av Drottning-
gatans genomgaende trafik. Dessa gator bora darfOr breddas och bilparkering 
forbjudas atminstone vissa tider pa dagen. Gelbgjutaregatans fOrlangning 
vasterut — Vetegatan — kommer troligen att upptaga storre delen av Gamla 
Tanneforsvagens cykeltrafik och bor dad& erhadla en fOr den vantade trafi-
ken lampad utformning. Genom tillkomsten av "Atlasbron" kommer Tanne-
forsbroarna att avlastas, men samtidigt kommer Nya Tanneforsvagens sOdra 
del att bliva ytterligare belastad, varfor en breddning har blir an mera aktuell. 
En breddning till 18 m. synes vara mOjlig att genomfOra utan allt for stort 
intrang pa intilliggande fastigheter. 

Fragan: "Skulle Ni med tanke pa Eder nuvarande arbetsplats eller av annan 
orsak vilja bo nagon annanstans? Skalet hartill?" har besvarats jakande av 
icke mindre an 538 st. eller 28 % av antalet inkomna svar. 141 st. ha svarat, 
att de vilja bo narmare arbetsplatsen utan att ange nagon speciell stadsdel. 
Som skal anges kortare fardtid mellan bostad och arbetsplats och darigenom 
mOjlighet att intaga middag (lunch) hemma. 111 st. vilja heist flytta till Tan-
nefors av samma skal. Till andra stadsdelar onska foljande antal flytta: 
Hejdegarden 24, Munkgardet 23, Ramshall 20, Sodermalm och Vimanshall 8, 
1VIunkangen 4, omkring. Stangebro 10, Vasastaden 7, centrala staden 38 etc. 
Som skal anges: Kortare fardvag mellan bo'stad och arbetsplats; vacker om-
givning ; trevlig bebyggelse; lekplatser for barn; centralt ; nara busslinje etc. 
Forutom ovannamnda onska ytterligare 133 st. flytta av andra orsaker. FOl-
jande skal angivas: Daliga vagar: 50 st. (speciellt framhallas Gamla Tanne-
forsvagen, Risbrinksvagen, Ekholmsvagen, Storgatan samt bostadsgatorna 
Raberga och Sodermalm) ; battre bostad Onskvard: 29 st.; stOrre bostad onsk-
yard: 16 st.; billigare bostad Onskvard: 24 st. 13 st. ha icke kunnat erhalla 
lamplig bostad i Linkoping. 

Av de 1.335 tillfragade, som ha besvarat fragan om vilken hu'styp och lagen-
hetsstorlek, som de heist skulle vilja bo i, ha 33 % uttalat sig for hyreshus, 
medan icke mindre an 67 % heist skulle vilja bo i hus av villatyp, om en sadan 
bostad kunde erhallas for en kostnad, som icke vasentligt Oversteg kostnaden 
for en motsvarande bostad i hyreshus. Ett litet fatal (2 %) ha uttalat sig fOr 
radhus. Vidare har framkommit onskemal om hus med ungkarlslagenheter etc. 

Om man forst ser pa de svar, som innehalla onskemalet om bo'stad i hyres- 
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hus, sa vilja 33 % ha lagenhet med 1 rum jamte kok eller i vissa fall kokvra, 
medan 51 % vilja ha 2-rumslagenhet, 13 % 3-rumslagenhet samt 3 % 4-rums-
lagenhet eller storre. Har Mir observeras, att rid besvarandet av denna fraga 
manga papekat, att realiserandet av deras onskemal forutsatta en sankning av 
hyrorna till en niva, som star i rimlig proportion till deras inkomstfOrhallan-
den. Vad betraffar onskade vaningsantalet i hyreshusen, vilja 15 % bo i 2-va-
ningshus, 20 % i 3-vaningshus och 32 % i 4-vaningshus eller hOgre. 33 % anse 
vaningsantalet utan betydelse for trivseln. 

Av dem, som heist skulle vilja bo i hus av villatyp, onska 4 % 1-rumslagen-
het, 41 % 2-rumslagenhet, 35 % 3-rumslagenhet samt 9 % 4-rumslagenhet eller 
storre. 11 % ha icke uttalat sig om lagenhetens storlek. Vidare vilja 40 % 
heist bo i smastnga och 9 % i storre 1-familjsvilla (4 rum eller flera), medan 
51 % onskar lagenhet i flerfamiljsvilla och da vanligen 2-familjs. 

Ovriga onskemal betraffande bostadsfi5rhallandena voro: Sanering av inre 
staden; hyreshus utan insats; mindre luxuosa och darigenom billigare bosta-
der ; storre och billigare smastugetomter ; omrade for 'storre villor ; lekplatser 
for smabarn (heist i varje kvarter) m. m. 

Vad slutligen trafikforhallandena i Linkoping betraffar, ha en mangd 
mycket varierande onskemal framstallts. Nagra av de allmannast forekom-
mande aro foljande: 

Nya broar, sa hoga, att de icke behova oppnas fOr kanaltrafiken. 
FOrbattring av tillfarterna till slussbroarna i Tannefors. 
Omlaggning av tiderna for brooppningar samt for tagvaxlingarna vid Tanne-

fors,  'station. 
Planskild jarnvagskorsning vid Jarnvagsverkstaderna. 
Breddning av och battre belaggning pa Storgatan; parkeringsforbud pa den-

samma. 
Tordningstallande av Nya Tanneforsvagen till storre bredd; borttagande av 

trafikfarliga bussrefuger i cykelbanan; borttagande av cykelbanan eller an-
laggande av dubbla cykelbanor. 

Permanentbelaggning pa Gamla Tanneforsvagen; battre och fler forbindelser 
mellan Gamla och Nya Tanneforsvagarna. 

Breddning och forbattring av Risbrinksvagen och Ekholmsvagen. 
Forbattring av de fiesta gator i Tannefors, Raberga, Vimanshall och Soder-

malm, vilka icke aro framkomliga rid regnvader. 
Mare vintervaghallning; bortskaffande av snon frail korbanorna. 
Battre gatubelysning; signallyktor pa bommarna yid Stangebro. 
Forbud for cykelparkering utmed gangbanorna; flera cykelparkeringsplatser 

och cykelstall. 
Enkelriktning av Storgatans och S:t Larsgatans gangbanor lordagar och 

sondagar. 
Polisbevakning pa Nya Tanneforsvagen och Storgatan under rusningstiderna; 

fOreskrifter angaende cykling i Strandpromenaden; trafikpropaganda och 
trafikvett. 
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Tatare bussturer och billigare busstaxa; ratt till overgang mellan olika linjer ; 
tydligare hallplatsskyltar ; senare bussturer om kvallarna samt en turlista, 
som ar anpassad efter arbetstiden vid olika arbetsplatser ; andstation for en 
busslinje vid Vasatorget; strackning av ringlinjen Over Munkgardet till 
Tannefors; busslinje till Raberga samhalle; busscentral i Tannefors m. m. 

Rundfragan liar gett en god belysning av manga av de problem rorande 
trafik- och bostadsforhallanden, som aro brannande i Linkoping. Tydligt ar, 
att trafikforhallandena i manga ayseenden aro langt ifran tillfredsstallande, 
vilket liar medfort trafikolycksfall och skapat vantrivsel bland befolkningen. 
En vasentlig forbattring pa manga punkter kraver ett vittomfattande arbets-
program samt stora anslag av den beslutande myndigheten. Vad bostadsfOr-
hallandena betraffar, synes det vara olyckligt med koncentrationen av stora 
arbetsplatser till perif era omraden, intill vilka tillrackliga bostadsomraden 
icke kunna skapas. Det skulle vara lampligt att lagga eventuellt erfarderliga 
nya industriomraden i de norra stadsdelarna, varigenom en battre avvagning 
mellan bostads- och industriomraden skulle komma till stand. Harigenom 
skulle den stora trafik mellan bostad och arbetsplats, som nu passerar genom 
stadskarnan, i hog grad minska, fardvagarna skulle bliva kortare och trafik-
forhallandena battre. Lampligt belagna bostadsomraden och da aven for oppen 
bebyggelse maste av staden upplatas speciellt i de Ostra och sodra stadsdelar-
na. Har ayses narmast icke utbyggda delar av Tannefors och Munkgardet samt 
omradena soder om Ramshall och SOdermalm, som aro val lampade for oppen 
bebyggelse. Eventuellt bor staden framja en sund bostadspolitik genom byg-
gande av bostader i egen regi. 

Linkoping i december 1943. 
Gothe Tuna. 

Bilaga D. 

TrafikundersOkning vid Stangehro. 

Som komplettering av tidigare trafikrakningar foretogs torsdagen den 25 
november 1943 en mindre trafikundersokning vid Stangebro i aysikt att er-
halla en bild av hur trafiken Over bron fordelar sig till olika stadsdelar. Tinder-
sOkningen pagick fyra timmar mellan kl. 8 och kl. 12 och tillgick pa sa satt, 
att varje motor- och hastfordon, som passerade bron, hejdades, varpa fOraren 
tillfragades om fordonets utgangspunkt och mal samt fardvag. Da trafiken 
vid vissa tillfallen var ganska intensiv, och da man sate undvika trafikstock-
ningar, kunde fardvagen fOr vissa fordon icke utforligt beskrivas, men genom 
jamfOrelse med fardvag for andra fordon kan man fa en ganska god bild av 
den relativa storleken pa trafiken i olika riktningar fran bron. 

5 
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Trafiken av motor- och hastfordon, som vid undersokningen passerade 
Stangebro, utgjordes av sammanlagt 688 fordon, varav 360 fardades mot sta-
dens centrum och 328 fran detsamma. Av dessa fordon kommo 43 % pa Norr-
kopingsvagen—Gamla Tanneforsvagen samt 53 % pd. Nya Tanneforsvagen. 
ovriga 4 % utgingo fran eller voro destinerade till anldggningar i korsningen 
av namnda vagar. 13 '% av brotrafiken passerade Atvidabergsvagen utanfor 
avtagsvagen till Aeroplanbolaget, medan ovriga delen av Nya Tanneforsvagens 
trafik utgick fran eller hade som mal omradena narmare staden. 16 % av bro-
trafiken passerade pa NorrkOpingsvdgen vid Tomteboda. 20 % av brotrafiken 
passerade direkt genom stadskarnan, varav 8 % pa Malmslattsvdgen och 6 % 
pa Vastra vdgen. 

I bilaga 1 (ej tryckt) har angivits den ungefdrliga trafikbelastningen pa 
olika gator, fOrorsakad av den trafik, NOM passerade Stangebro, uttryckt i 
procent av brotrafiken. 

I bilaga 2 (ej tryckt) har gjorts en uppskattning av motsvarande trafik 
under forutsattning, att "Drottningbron" blivit oppnad fOr trafik. Darvid har 
antagits, att den trafik, som icke dr direkt destinerad till stadens centrum, 
genom goda trafikleder kan ledas forbi detsamma. Salunda har fOrutsatts, att 
Hamngatan norr om Storgatan erhallit en fullgod utbildning samt fram-
dragits genom kvarteret Bajonetten till Jdrnvagsgatan., Vidare har Drottning-
gatans vastra del satts i direkt forbindelse med Malmsldttsvagen och Vastra 
vagen. Som resultat har darvid erhallits, att av den sammanlagda trafiken 
ph de 'Ada broarna 58 % passera pa Stangebro och 42 % pa "Drottningbron". 
39 % av brotrafiken skulle kunna ledas in pa Hamngatan, varigenom belast-
ningen pa Storgatan aysevart skulle minska. Trafiken pa Drottninggatan blir 
av ren genomgangskaraktdr med forgreningar vid de stOrre korsande gatorna. 
Det b6r i detta sammanhang papeka.s, att om Drottninggatan i en framtid 
skall kunna anvandas som en god led fOr trafiken forbi stadskarnan, det dr av 
vikt, att bebyggelsen utmed denna gata icke blir utnyttjad for affdrsdndamal. 
En butiksgata skapar ju stor lokal trafik samt kraver stort parkerings-
utrymme. 

En bro i Atlasgatan—Ringgatan torde icke i ndmnvard grad ytterligare 
minska Stangebros trafik men val "Drottningbrons". 

Linkoping i december 1943. 
Gothe Tund. 

Bilaga E. 
Till Drdtselkammaren. 

Med anledning av att dratselkammaren infordrat yttrande av stomplane-
kommitten angdende tvenne av Kungl. jarnvagsstyrelsen utarbetade alterna-
tiva forslag till forldggning av jarnvagens godsmagasin har kommitten har-
med dram framhalla fOljande synpunkter: 
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Alt. I. (I omedelbar anslutning till nuvarande magasin.) 

Enligt detta alternativ kommer godsmagasinet att ligga nagot narmare de 
an utbyggda stadsdelarna an ett magasin enligt alt. II. Mycket goda fOrbin-
delser med stadens olika delar finnas redan och kunna ytterligare forbdttras 
genom en rationell utformning av omradet vaster om S:t Larsgatan och norr 
om Sturegatan samt genom framdragande av Jarnvagsgatan soderut genom 
kvarteret Bajonetten med anslutning till Hamngatan. Dock torde det vara 
forenat med svarigheter att forlanga Jarnvags- och S:t Larsgatorna at nord-
vast till omradet norr om Sveagatan, vilket skulle varit av stort trafiktekniskt 
varde. Vidare torde en framtida bebyggelse pa det nu till storre delen outnytt-
jade omradet omedelbart intill bangarden komma att storas av godstrafiken, 
varigenom markens varde skulle sjunka. Hartill kommer, att den mark, som 
godsstationen tager i ansprak, eljest skulle bliva mycket vardefull for industri-
andamal. Ur jarnvagsteknisk synpunkt synes godsbangarden fa ett ganska 
begransat utrymme, vilket torde fOrsvara och forsamra planlosningen, var-
jamte mojligheter till utvidgning knappast foreligga. Detta i sin tur kommer 
givetvis att inverka menligt pa bangardens kapacitet och alltsa vara till nack-
del for trafikanterna, som aro beroende av snabb och bekvdm lastning och 
lossning. 

Alt. II. (Vid Steninge.) 

Om godsmagasinet far ett 'age enligt alt. II, kan gods- och rangerbangarden 
utbyggas pa ett for saval jarnvagen som trafikanterna rationellt och fullgott 
satt..Goda forbindelser till nuvarande och framtida stadsomraden kunna la,tt 
ordnas. Salunda kunna Jarnvags- och S:t Larsgatorna utdragas at nordvast 
mot magasinet. Vidare kunna ostgotagatan och GOtgatan anslutas till trafik-
led till magasin och godsbangard. En framtida planskild trafikled Over ban-
garden omedelbart intill magasinet satter industriomradet norr om jarnvagen 
liksom aven den planerade forbifartsleden i direkt forbindelse med godsmaga-
sinet. Godsbangardens och magasinets lage enligt detta alternativ torde be-
framja tillkomsten av ett valbelaget och ur alla synpunkter ldmpligt industri-
omrade omedelbart soder om bangarden med mOjlighet till stickspar fran 
denna. Detta industriomrade, som skulle utgora ett lampligt komplement till 
de stora industriomradena i Tannefors, skulle i sin tur komma att beframja 
tillkomsten av bostader pa omradet norr om Gotgatan. Harigenom skulle man 
erhalla en lampligt avvagd fordelning av industri- och bostadsomraden, vilket 
vasentligt skulle forbattra trafikforhallandena i stadens centrala delar. I ome-
delbar anslutning till Arnvagens godsmagasin enligt detta alternativ kan med 
fordel anordnas en lastbilscentral for fjarrtransporter. Eftersom godsdistribu-
tionen per lastbil numera ofta sker i intimt samband med jarnvagstrafiken, dr 
det av storsta betydelse, att en lastbilscentral ar forsedd med direkt spar-
anslutming. For stadens industriidkare och affarsman dr det av allra stOrsta 
varde, att jarnvagens godsmagasin och en lastbilscentral ligga i omedelbar an-
slutning till varandra, och da darjamte en lastbilscentral pa denna plats skulle 
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fa utmarkta forbindelser med saval forbifartsleden och ovriga huvudvagar 
som huvudtrafikgatorna i inre staden, torde denna plats vara den lampligaste, 
som gar att uppbringa. Att godsbangarden enligt alternativ II kommer att 
ligga pa nagot stOrre aystand fran stadens centrum an enligt alternativ I bor 
icke tillmatas flagon storre betydelse i detta bilarnas och cyklarnas tidevarv. 
Kostnaderna for framdragandet av erforderliga trafikleder torde uppvagas av 
vardestegringen pa berorda, icke exploaterade markomraden. 

Av ovanstaende jamfOrelse mellan de olika alternativen synes det stomplane-
kommitten framga, att overvagande skal tala for, att den lyckligaste och basta 
losningen pa lang sikt torde vara, att godsmagasin och godsbangard placeras 
enligt alternativ II, och Mr stomplanekommitten med anledning harav fOrorda 
detta alternativ. 

Linkoping den 15 oktober 1943. 

FOr stomplanekommitten: 
Elof Johanson. 

Gothe Tuna. 

Bilaga F. 
TABLET OVER TAXERINGSVARDEN 

f8r fastigheterna utmed Storgatans vastra del. 

Tomt nr Taxeringsvarde i kronor 
Tomt 	byggnad 	summa 

pr m2  tomt 
(tomt+ byggn.) 

Mellan 	Stadshuset 
Norra sidan. 

och 	Stora Torget. 

Abboten 1 	 72.000 38.000 110.000 153 
2 	 165.000 165.000 330.000 150 

Apoteket 87.000 129.000 216.000 310 
50.000 90.000 140.000 350 

5 	 190.000 220.000 410.000 380 
Summa 564.000 642.000 1.206.000 

,SOdra sidan. 
Elden 3 	 40.000 45.000 85.000 55 

4 	 115.000 25.000 140.000 109 
Eoulus 1 	 55.000 25.000 80.000 43 

2 	 110.000 230.000 340.000 310 
Elektriciteten 1 	 105.000 155.000 260.000 310. 

2 	 210.000 490.000 700.000 580 
Summa 635.000 970.000 1.605.000 
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Mellan 	Stora 

Norra sidan. 

Bolaget 1 	 

	

Bokladan 1 	 

	

2 	 

	

5 	 

	

6 	 

Torget och 

350.000 
60.000 
43.000 
40.000 

240.000 

S:t 	Larsgatan. 

	

700.000 	1.050.000 

	

125.000 	185.000 

	

122.000 	165.000 

	

240.000 	280.000 

	

585.000 	825.000 

520 
320 
310 
570 
530 

Summa 733.000 1.772.000 2.505.000 

Sodra sidan. 

Dalmasen 1 	 200.000 700.000 900.000 800 
2 	 60.000 130.000 190.000 560 

Dahlian 1 	 50.000 225.000 275.000 950 
2+6 	 105.000 95.000 200.000 190 
3 	 90.000 90.000 180.000 200 
4 	 255.000 20.000 275.000 140 

Summa 760.000 1.260.000 2.020.000 

Bilaga G. 

Jamforelse mellan olika forslag till 	indragning 

av Norrkopingsvagen. 

Norrkopingsvagen, som utgor huvudinfarten till Linkoping osterifran, dr pa 
strackan narmast 'staden icke av den beskaffenhet, som man kan krava fOr en 
rikshuvudvag eller annan viktig vdg. Nuvarande korsning med Ringstorps-
banan med dess ringa bredd och daliga sikt dr icke ur nagon synpunkt till-
fredsstallande, och dven uppfartsrampen till viadukten over stambanan med 
dess tvara kurva motsvarar icke de trafiktekniska krav, 'som numera stdllas. 
En vasentlig fOrbattring maste anses vara ofrankomlig. Olika alternativ till 
losning av detta problem ha diskuterats. Av bilaga 2 (ej tryckt) framga hu-
vudstrackningarna till fem olika alternativ, vilka av mig narmare granskats. 

Alternativ 1 ayser en losning i huvudsak enligt forslag av byggnadsnaran-
den. Fran Kallerstads alle drages vagen i en vid bage (1.000 m. radie) norr 
om Ringstorpsbanan samt i en kurva med 100 m. radie under Ringstorpsbanan 
och stambanan fram till den trafikplats, dar Nya Tanneforsvagen ansluter till 
Norrkopingsvagen. I underfarten bor korbanan, som genom en skiljeremsa 
delas for olika trafikriktningar, laggas pa ett sadant djup, att en fri hojd av 
minst 4,0 m. under jarnvagarna; erhalles. Detta medfor, att vagbanan pa en 
stra,cka av 80 m. kommer att ligga nagot lagre an Stangans hogvattenyta. 
Gang- och cykelbanor kunna laggas i ett hogre plan. Pumpstation blir nOdvan- 
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dig for bortforande av ytvattnet saint det grundvatten, som vid vissa tillfallen 
kommer att stiga upp i vagkroppen. En vall bor upplaggas mellan vagen och 
An for att hindra svallis att tranga in pa vagen. Den befintliga huvudavlopps-
kulverten kommer att ligga for hogt och maste omlaggas pa en stracka av 
minst 75 m. En kurvradie pa 100 m., vilket man ur trafikteknisk synpunkt icke 
bor underskrida, forutsatter, att en helt ny vagport upptages genom Rings-
torpsbanans bank omedelbart Oster om brons Ostra landfaste. Vidare maste 
vagen soder om stambanan fa ett mera vastligt lage, an vad byggnadsnamn-
dens fOrslag utvisar. Harvid maste nagra av Centralbryggeriets byggnader in-
losas och rivas. Mark bor reserveras for en vagbredd av 30 m. pa strackan mel-
lan Kallerstads alle och underfarten saint en bredd av 24 m. pa strackan mel-
lan underfarten och Nya Tanneforsvagen. Tillfarter till vagen fran intillig-
gande bebyggelse bor icke tillatas av trafiksakerhetsskal, och detta galler spe-
ciellt pa strackan soder om jarnvagsunderfarten. 

Kostnaden for en vagomlaggning enligt detta alternativ och med ovannamn-
da breddmatt har av mig for den 1.340 m. langa strackan mellan Kallerstads 
alle och Nya Tanneforsvagen overslagsvis beraknats till c :a 880.000 kronor. 
Harvid forutsattes, att nagot betongtrag for underfarten icke behover bygges 
utan endast stodmurar med tat spout. I summan ingar icke kostnader for 
varde av mark och byggnader, vilka kunna uppskattas till c :a 160.000 kronor. 
Totalkostnaden skulle da bliva c :a 1.040.000 kronor. 

Alternativ 2 ayser en breddning av den nuvarande vagen med ny viadukt 
over stambanan samt ny underfart under Ringstorpsbanan. Vagbredden fore-
slas till 30 in. •mellan Kallerstads alle och Ringstorpsbanan, 22 m. mellan den 
senare och S. J :s viadukt samt 24 m. mellan viadukten och Gamin Tannefors-
vagen. Den nya underfarten under Ringstorpsbanan bygges omedelbart norr 
om den nuvarande, varigenom vagen har kan laggas i en kurva med 150 m. 
radie. Den tvara kurvan (12 m. radde), som finnes norr am viadukten Over 
S. J., uppmjukas till en kurva med 50 m. radie genom en hog stodmur. En ny 
viadukt med 11 m. bredd bygge's vaster om den nuvarande, varefter derma kan 
rivas och ersattas med en ny i anslutning till den fOrst byggda. Kurvradien 
50 m. är en vasentlig forbattring mot nuvarande 12 m. Storre kurvradie kan 
icke erhallas, utan att man helt frangar den nuvarande rampen. Forslagets 
genomforande forutsatter inlosen av fastigheter utmed vagen saint rivning av 
nagra hus. 

Kostnaderna for vagbygget ha beraknats till c :a 625.000 kronor, vartill kom-
mer varde av mark och byggnader, vilka kunna uppskattas till 150.000 kronor. 
For att kunna jamfora kostnaderna i alt. 1 och 2 maste man i alt. 2 medtaga 
dels kostnaden for framdragande av en diagonalgata fran Ladugardsbacke till 
Nya Tanneforsvagen—ostra vagen, vilken for en 24 m. bred vag torde uppga 
till c :a 195.000 kronor — hari markvardet inraknat — dels ock kostnaden f6r 
en lokal led utmed Stangan fran Nya Tanneforsvagen under jarnvagarna och 
norr om Ringstorpsbanan fram till Gumpekullagatan. Denna kostnad jamte 
markvarde beraknas till c :a 230.000 kronor vid 16 m. vagbredd och 3,50 m. fri 
hOjd. Totalkostnaden Mr alt. 2 skulle de bliva c :a 1.200.000 kronor. 
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Alternativ 3. FrAn Kallerstads alio drages vagen i samma strackning som 
enligt alt. 1 from till en trafikplats Oster om Gumpekullagatan. Harifran gAr 
vagen i rakt sydlig riktning upp mot nuvarande viadukt over stambanan samt 
darefter enligt gallande stadsplan till Nya Tanneforsvagen—ostra vdgen. For-
slaget forutsatter, att Ringstorpsbanan antingen nedldgges eller forlagges 
utmed och i samma plan som stambanan. En lang viadukt Over dalsankan 
mellan Ringstorpsbanan och S. J:s viadukt torde vara erforderlig. Kostnaden 
for vagomlaggningen pa strackan Kallerstads alle—Gamla Tanneforsvagen 
har berdknats till c :a 980.000 kronor, vartill kommer dels byggnads- och mark-
lOsen c:a 145.000 kronor, dels kostnad for diagonalgatan mellan LadugArds-
backe och Nya Tanneforsvagen, vilken enligt alt. 2 uppskattas till 195.000 
kronor. Totalkostnaden skulle bliva 1.320.000 kronor. I denna summa har icke 
medraknats kostnaden for en eventuell omlaggning av Ringstorpsbanan. MOj-
ligt dr, att ovannamnda viadukt mellan Ringstorpsbanan och S. J:s viadukt 
Atminstone till en del skulle kunnd ersattas med en 6 m. hog bank, varvid kost-
naden skulle nagot nedgA. Denna infartsled skulle jamfal tjana som lokal till-
fartsled for den blivande bebyggelsen pA Norra Kungsladugardsgarde. 

Alternativ 4. Fran Kallerstads alle drages vagen i sitt nuvarande ldge fOrbi 
Tomteboda och ddrifran i rak strackning pa viadukt Over stambanan och 
Hultsfredsbanan, passerar over Gamla Tanneforsvagen samt anslutes till Nya 
Tanneforsvagen—Ostra vagen. Harvid forutsiittes liksom i alt. 3, att Rings-
torpsbanan nedldgges eller erhAller ett nytt ldge i samma plan som stambanan. 
PA grund av den sneda vinkeln med jarnvagen far en viadukt en ldngd av icke 
mindre an c:a 400 m. 

Kostnaderna for en vagstrackning enligt detta alternativ torde belOpa sig 
pd c :a 2.165.000 kronor, varvid viadukten givits en bredd av 22 m., ostra till-
farten en bredd av 30 m. samt vastra tillfarten en bredd av 24 m. Harlin kom-
mer kostnaden for anldggande av en lokalled utmed Stangan, vilken enligt 
alt. 2 berdknats till 230.000 kronor. Totalkostnaden skulle bliva 2.395.000 
kronor. Hdrtill kommer kostnaden fOr en eventuell omlaggning av Ringstorps-
banan. 

Alternativ 5 ayser, att Norrkopingsvagens trafik fran Kallerstads alle ledes 
pa en ny vag Over Norra Kungsladugardsgarde till bro Over Stangan i Fabriks-
gatans forldngning och darefter pa viadukt Over bangarden till S:t Larsgatan. 
Omvagen for trafik till stadens centrum skulle bliva icke ovasentlig, och sax-
skilt till de Odra stad'sdelarna ayseyard. FOr trafiken till dessa stadsdelar 
maste den nuvarande vagen troligen bibehallas, och da kan man satta i fraga, 
huruvida icke stone delen av trafiken till stadskarnan dven i fortsattningen 
kommer att taga denna vag. 

Den i fOrslaget upptagna broforbindelsen dr i det prelimindra stomplane-
fOrslaget upptagen som en led i huvudsak for lokaltrafiken mellan det plane-
rade stora bostad'somradet pA Norra Kungsladugardsgarde och stadskarnan 
samt det foreslagna stora industriomrAdet vaster om StangAn. DA bron kom- 
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mer att ligga nedanfor hamnen, maste den gtiras oppningsbar, vilket minskar 
vagens kapacitet och varde som infartsled. Skall leden upptaga jamval in-
fartstrafiken osterifran, maste bro- och viaduktbredden avpassas harefter och 
givas betydligt stOrre matt an tidigare foreslagna 13 m. 

Da denna trafikled skall begagnas for saval lokal- som infartstrafik, och da 
viadukten over bangarden aven utnyttjas av trafiken mellan industriomradet 
och stadskarnan, kan knappast nagra jamfOrbara kostnadsuppgifter presteras, 
speciellt om man betanker, att den nuvarande vagstrackningen for Norrko-
pingsvagen maste bibehallas for trafiken pa de sOdra stadsdelarna. Av sist-
namnda skal anser jag, att detta alternativ bor utga ur diskussionen om in-
fartsled osterifran. 

Vid en jamforelse mellan de olika alternativen framgar, 

att alt. 1, 2 och 3 ur kostnadssynpunkt aro ganska likvardiga; 
att alt. 3 och 4 forutsatta, att Ringstorpsbanan nedlagges eller gives ett 

annat lage. Sasom Kungl. Jarnvagsstyrelsen vid fOrfragan meddelat 
dratselkammaren, ayser styrelsen att efter forvary av namnda bana i 
fortsattningen trafikera densamma, varfor man icke nu kan rakna med 
ett nedlaggande av banan. En flyttning av banan forutsatter, att staden 
aven ur andra synpunkter har betydande fordel darav; 

att alt. 4 pa grund av i fOrhallande till &riga alternativ vasentligt hOgre 
byggnadskostnader icke torde kunna ifragakomma; 

att da man icke for narvarande kan overblicka mojligheten av en flyttning 
av Ringstorpsbanan, och da det synes erforderligt att ganska snart 
skapa en tillfredsstallande infartsled for trafiken osterifran avensom 
en god tillfart till det planerade bostadsomradet pa Norra Kungsladu-
gardsgarde, aven alt. 3 biir forfalla, sarskilt som nagra vasentliga f Or-
d.elar framfor ovriga alternativ icke synas foreligga ; 

att alt. 2 i likhet med alt. 3 och 4 har den fordelen framfiir alt. 1, att trafi-
ken pa ett mera naturligt satt ledes in pa Drottninggatan; 

att alt. 1 och 4 forutsatta stadsplaneandring for SOdra Kungsladugards-
garde ; 

att vid alt. 1 den i stadsplanen upptagna diagonalgatan fran. Ladugards-
backe till Nya Tannetorsvagen kan slopas, varigenom berorda omrade 
battre kan utnyttjas ; 

att en trafikled enligt alt. 1 kan byggas helt ostord av trafik — franseit 
jarnvagstrafiken; 

att langdprofilen i alt. 1 vasentligt battre ansluter sig till det naturliga 
markplanet an &riga alternativ med deras hoga viadukter eller bankar 
och darfor ur utseendesynpunkt är att foredraga; 

att minsta kurvradien i alt. 1 ar 100 m., medan man i alt. 2 knappast kan 
erhalla storre minimiradie an 50 m. utan att helt franga den nuvarande 
vagbanken, varvid kostnaderna skulle bliva vasentligt, hogre. 

Av , ovanstaende synes framga, att overvagande skal tala for, att en vag-
strackning enligt alternativ 1 skulle bliva for staden fOrdelaktigast. Den ur 
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kostna.dssynpunkt synnerligen svarberakneliga underfarten under jarnvagar-
na kraver dock, att noggranna geotekniska undersokningar verkstallas, och 
nya kostnadsberakningar pa basis harav uppgoras, innan staden definitivt 
binder sig for denna strackning. 

Linkoping i januari 1944. 
Gothe Tuna. 

NorrkOpingsvagen. 

Sammanstallning av kostnaderna for olika alternativ. 

(Overslagskalkyl for erhallande av jamforbara 'siffror.) 

Alternativ 1: 

Nya Tanneforsvagen—underfarten 	  51.000 
TInderfart under S. J. och M. O. J. 	  235.000 
Viadukt fOr M. O. J. 	  82.000 
Underfarten—Kallerstads alio 	  510.000 
Mark- och byggnadsvarde 	  160.000 

1.038.000 
Alternativ 2: 

Gamla Tanneforsvagen—S. 	:s viadukt 	  41.000 
Viadukt Over S. J. 	  96.000 
S. J :s viadukt—vagporten 	  200.000 
Vagport under M. O. J. 	  72.000 
Vagporten—Kallerstads alle 	  215.000 
Mark- och byggnadsvarde 	  153.000 
Vag mellan Ladugardsbacke och Nya Tanneforsvagen 195.000 
Lokalled under S. J. och M. O. J. 	  230.000 

1.202.000 
Alternativ 3: 

Gamla Tanneforsvagen—S. J:s viadukt 	  41.000 
Viadukt Over S. J. 	  96.000 
S. J:s viadukt—trafikplats norr om M. O. J. 	 450.000 
Trafikplatsen—Kallerstads alle 	  395.000 
Mark- och byggnadsvarde 	  145.000 
Vag mellan Ladugardsbacke och Nya Tanneforsvagen 195.000 

1.322.000 
Alternativ 

Vastra tillfarten till viadukt 	  85.000 
Viadukt Over S. J. och O. C. J. 	  1.740.000 
Ostra tillfarten till viadukt 	  175.000 
IVIarkvarde 	  166.000 
Lokalled under S. J. och M. O. J. 	  230.000 

2.396.000 
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Bilaga H. 

F Orteckning Over ritningar, skisser m. m. 

1. Forslag till viadukt Over bangarden vid Norra stationen; plan, profil och 
tvarsektion. 

2. Forslag till viadukt Over bangarden rid Steninge; profil och tvarsektion. 
3. Forslag till viadukt Over jarnvagen vid Jarnvagsverkstaderna; plan, 

profil och tvarsektion. 
4. Forslag till ny strackning av M. O. J.; plan och profil. 
5. Forslag till industriomrade a Vastanstang. 
6. FOrslag till bostads- och industriomrade norr om Sveagatan. 
7. Forslag till industrispar for omrade mellan S. J. och M. O. J. (vid Tomte- 

boda). 
8. Forslag till normalsektion for vagar och gator. 
9. Forslag till ny rag mellan Ekholm'svagen och Vistvagen; plan och profil. 

10. FOrslag till breddning av Risbrinksvagen; plan. 
11. Forslag till breddning av Smedstadsvagen; plan. 
12. Fiirslag till breddning av Lasarettsgatan. 
13. Skiss till bostadsomrade vid Wahlbecks fabriker. 
14. Forslag till ny bro vid Tannefors slussar ; profil. 
15. Olika forslag till omlaggning av Norrkopingsvagen ; plan, profil och sek-

tioner. 
16. Forslag till breddning av Gamla Tanneforsvagen; plan. 
17. Forslag till breddning av Storgatan m. m.; plan. 
18. Forslag till breddning av Drottninggatan m. m.; plan. 
19. Olika skissforslag till forlaggning av flygplats; plan, sektioner. 
20. Skissforslag till busstrafiknat. 
21. Olika forslag till utformning av busstation. 
22. Forslag till parkeringsplatser i inre staden. 
23. Forslag till ordnande av Centralplanen. 
24. Karta utvisande fordonst•afikens (exkl. cyklar) storlek den 16 oktober 

1942. 
25. Karta utvisande cykeltrafikens storlek den 16 oktober 1942. 
26. Karta utvisande gangtrafikens storlek den 16 oktober 1942. 
27. Karta utvisande proportionerna pa de trafikstrOmmar, som passerade 

Stangebro den 25 november 1943; vastergaende fordon. 
28. D:o; ostergaende fordon. 
29. Karta utvisande troliga proportioner pa de trafikstrommar, som passers 

Stangebro och "Drottningbron" efter tillkomsten av den senare. 
30. Karta utvisande laget av stOrre industriarbetsplatser. 
31. Karta utvisande bostadernas lage for personalen vid Wahlbecks fabriker. 
32. D:o for personalen rid Jarnvagsverkstaderna. 
33. D:o for personalen vid Sockerbruket. 



Linkopings Stadsfullmaktiges HandUngar 1945. N:r 15. 	 75 

34. Karta utvisande bostadernas lage for personalen vid SAAB och A. S. J., 
boende vaster om Stangan. 

35. Karta utvisande proportioner pa trafikstrommarna mellan bostad och 
arbetsplats for personalen vid Tannefors industrier, boende vaster om 
Stangan. 

36. D:o; sannolika trafikstrommar efter tillkomsten av "Drottningbron" och 
"Atlasbron". 

37. Karta utvisande fastighetsvardena i inre staden, uttryckt i kronor per 
m2  tomt. 

38. Karta utvisande boendetatheten i inre staden. 
39. Geologiska kartor Over Linkopingstrakten. 
40. Flygfotokartor Over Linkapingstrakten. 

41. Utredning av civilingenjor C. Ehrman: FOrslag till viadukt Over bangar-
den vid Norra stationen samt bro Over Stangan. Farslag till tunnel under 
bangarden samt bro Over Stangan. Jamforande kostnadsberakningar. 


