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ct låga näs, som i Stockholm sammanbin
der gaml,a staden med Södermalm, kallas
gcmcnligcn Slusscn ellcr Karl Johans torg. Här
framgår Stockholms för närvarande enda gatu
trafikfiirbindclsc mcllan dc norra och södra
stadsdelarn,a, och innan dcn av staden beslu
tadc s. k. Västerbron, mcllan Långholmcn och
Kungsholmen, färdigbyggts, är, anmärkningsv~irt
lJog, närmast bdägna iivcrgång liver MiilarelJ
att finna mrst vid Kvicksund, 10 mil västerut.
I och med att den s. k. Hammarbyledcn undcr
dc scnastc åren blivit färdig och kunn,at öppnas
fiir trafik, har sj~fartcn mcllan Mälarcn och
Saltsjiin fått e't aV"gatutrafikcn rclativt obero
cndc Icd till sitt fiirfogande. Förut har även
dcnna sjöfart, i nära beröring mcd land trafiken,
scdan urminnes tid framgått livcr här ifråga
varande områdc, till cn början säkerligen l\lHler
myckct primitiva fiirhållanden, ty särskilt sluss

D

vcrk Ii II tjänst fiir dcns,a1l11J1a anladcs först fl r
1634.
Denna sluss, som till en början utfiirdcs av
trä, men sedcrmcra år 1642 bckläddcs mcd tl'
gcl, var avscdd fiir cndast 1,3 m. djupgåcnde
fartyg. Efter att hclt ha förfallit under fiina dc
len av 1700-talct ombyggdes dcnsamma ulHkl
årcn 1744-1753 ulldcI' Icdning till cn biirjan ~1V
Kristoffer Polhem och dter haliS dlid ;11' 17':) I
av hans son Gahricl. Vattcndjupct ökadcs diir
vid till 3,0 mctcr. Sedan ävcn dcnna andr"
sluss blivit allt mcr otillfredsställandc fiir
sjöfartcn, hcsliits åtcr anläggandct av cn
ny sluss, dcn nuvarande. Denna, som Wr
ladcs i dcn g.a.mla kvarnrännan, där stadcns
mjiilkvarnar fordom Icgat, utfiirdes årcn 1841;
-1850 cftcr en av livcrstcn Nils Ericsson upp
gjord plan och l/ltder hans ledning. Slussgr:l
vcn fick cn-nyttig längd av 45,05 m., cn hrcdd
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av ~),75 och dt djup Il II l il' r SallsjiillS liigsta nlllllikationsfrågor. Uigd fi'lr dellS:llIlIl1a gelloln
vattellyta av 3,3\ III. Di\ de iiver SIllsselI Ie galIIIa Il;lllllllarhysjiin och Ärsfavikell (se fig.
dallde hroaflla iiro stiillgd;l, medgiv~1 dl's;ll11ma l) 111edger lIiilllligen pil grulld av lerriingfiir
ell fri gellomfartshiijd iiver Miilarells medelvat hållandella, alt g:ltu- och jiirnviigshro:lr hiir
tenyta av 2,90 m.
kunna korsa sjiirartsledell på slor fri hiijd. Ge
I~edall år 1866, eller Clld,Jst 16 år efter att
nOIll :lit hit fiirlägga dcn 1lI,1sf:lde ocil sWrre fri
delllla slus~.:llIlagls, fr:ll11kom cmellertid åter hiijd krävande sjiifarfL'n bli fiHjaklligell sådall
krav p;1 hiitlre sjiil"arisfiirhilldclser mellan Mä avlastlling erh;ill:ls ;IV slussell vid Karl JO!WIlS
larell och SaltsjiiII, men framfijr allt ansågs, ;1(1 lorg, att g.atuiL'derJI:I hiir 1<lIIIn:l fi'lrliiggas I;'igl,
fiirhiitlr.lde och ;IV sjiifartclI i miijligaste l11ån IlIedgiv:1I1de fri passage end:lst fiir sllliirrc far
oheroende gatufiirhillllelscr l11ellan SiiderJllall11 tyg, bogserbc"ltar och prållwr.
D:i dter iilcrrel1\issell av (kl oV:ln niilllll<l:l
och dell iivriga staden vore :lV iJehovet ptlkal
I:\lle. Fiirslag till II)' sluss j;imte sladsplallc :IV s(adsfullllliiktige heslul:ldl' slussfiirslaget
reglerillg Hir omr;idct ifrtt~a framlades med !~\II kUllde Wrulses, af! ;\lskillig lid kOllll1le :lIt
ledning därav av den då sittallde stadsplallc l"iirflyla. illl1"ll1 Il;igoll defillitiv plall fiir Sluss
kUllllllitt('1I mell utall ;Ilt leda till ni\got resul ol1lriidL't kOll1l11L' alt vinlla raslstiilklsl', fiire
tat. f'rtlg:lll nck hiirdter i slort sdt vila iilld.l slogs och hesiii! s ;"tr Iq IIi gell 0111 riOlra II dL'! av
till år 1905, då driitselniimndell uppdrog ål ViSS;l provisorisb fiirbiiltrillgar il omr:idL'l ifrii
O
professorn J. n. HiLhert och lIuvarallde ilvers1L'1I ga. Fiir all llL'reda kClr- Oeif spårviigstrafikL'11
Fr. Ellhloll1 att utarheta ett lIytt fiirslag. hiitlre u(rYlllll1e r,vnhyggdes siilulld:l dell galll
()dt.a fi'lrslag, som avs;'ig anliigg:\IHk av helt ny la, fiir ad:lpplling :tv nliil:u\':lttllL'l anviilld:1
sluss vid Karl Joh:lns torg, ett styckc siider om [>olhelllsshISSL'I1. viss;1 hygglladL'r lIedrevos o. s.
den gamla, och två uppfartsvägar titl Siidermalm, v. VisserligelI v:lr gatutr:lfikell vid dellll:t tid
l"iirankdde clncllertid icke n:igot avgiOlr:IIHle i punkt icke s,'inleks stor (se fig. 2) lIlen <Il'
frfig.lll. Under dl' niinllast fiiljande tllTn gjor slll:tla shlsshro:lrn:l, som då icke 1I1edgflvo fram
des nu en Infing[ald fiirsiik att Irlsa prohlclnL't fiirallLkt :IV sl1:1rvagnar Illellan de norr;l och
pf\ hasis a~ omviixlande en och Iv:i uppfarts siidra Iläten, jiilllte i'lppetll:lIlaIHld av dessa bro
viigal' till Si,derm,all11 santt olika hiijtler I~å dessa ar fiir sjiifartell liela dagell utal1 illskriinkllillg,
iiver slussgr:lven.
gjorde dock, att tr:lfiken hade :ltt dr:lg:ls Ille<l
Är l \J 14 hade [rflg:lII avancerat så Iiingt, atl ~ilskillig;l hesvärligheter. NysslliilllllLla proviso
stadsfullmäktige till utfiirande godkände ett av risb fiirhii(lrillg:lr fiiljdes också i fortsättningelI
hyggnadskon torct år 1912 framlagt försL;lg, und;11l fiir undan :IV flera dylika. avsecllde att
upptagande en central uppfartsväg till Siider undallriidja dl' I1Icst känllbar;1 olägenheterna.
Är 1mo godkälldes sålullLla.1V st:ldsfullll1iik
malm p:l s!ldan hiijd river slllssgraven, att (i.O nI. '
fri Itiijd fiir sjiifartcll erhiills iiver Mäl:lrens me figl' ef! av hamllstyrelsell UPllgjort fiirslag till
delvaltcllyt.J. Koslnaden Iiir förslagets gellom I sådall hrcddllillg och fiirsUirkllillg av hro:lrt1:1
fiirande beräknades till 4,050,000 krollor. Vid iiver slussgr:lven. ,1tt iivcr dessa sa llJ III all kny t
iiverilllelldclIlsämhetets priivllillg av fiirslagL'! lIil1g kUl1de ske l11ellan dc II(1ITa (Ich siidra sp;lr
hlev defs:1I11111:1 clllclIertid :Ivslyrkl. hl. :1. med \'iigslliill'n. I s;lIl1lJal1d llJed denIl:! ulllhyggll:td.
hiiIlSY" till de heUillklighcler lir stadshildeIls SOlll hkv [iinlig ullder iiI' I \l~ I, g.iurdl'S fiVl'11
SY"PUllkt, som Slusspl.111L'ns hiijning 111 ed fi'1I'L\ c. av sladsfullllJiiktige fral11ställnil1g hos kUllg\.
Fiirslaget hkv dell 4 decelllber 1!115 ;ikrrelllit llJaj:t om s;hl;1I1 iil1drillg av hesliil1l1nclserll:t 0111
krat till staden!'
, slussel1s iippel1hålbl1de frlr sjiif:lrten, ;ltt sluss
Sallltidigt som st:ldsfulllll~iklige alltogo l1il1gen sl<lllle kUllIla iIIsIiiIlas under den tid pil
fiirslaget till Slussområdets ordnande f:llt,a d:lgen, då galutrafiken vore livligast. Delll1:t
des iiven beslut 0111 uthyggalldet av dell l"iirut framställl1ing hlev iivel1 :IV kUllgl. maj:t hil"allel1.
Iliimllda Hamm,arby1cden. Till koms ten :IV dCllna
I en inolll stadsfullllliiktige p:'\ hiistL'n 1\123
sjöfarlslcd "är av grulldläggande betydelse för vikkt I11Qtion 11el11ställdes därefter O\\l tillsiit!:lI1
llIiij ligheten att kunll:l ordna StockholIIls kOIll de :IV el1 siirskild dell'gatioll \\led uppdrag alt
I
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utarbeta en fullsländig plan för ett rationellt
ordnande av trafikförhållandena vid Slussen
och angr~insande traktcr m. n1. StadsI1!ane
nän1l1den, till vilkcn lIlotioncn rClIlitterats, girk
med anledning härav omcdelbart i fiirfattning
0!;1 tillsättamlct ,av cn sådan delcgation, dcn
s. k. slussdeJegatiollcn, SOIll bestod av represen

byggas. Stadens vctlerbiirantle lIlyndighekr I ill
styrkte Wrsl;lget, och stadsfullllliiktige 11l's!jito,
att dl'tsamllla skulle utfiiras under vintern I \l21)
--1927. Slussdelcgationcn upphjirde h:ird!L'r
på cgen heg:i ran hjisiL'1l l !125.
Fr<1n och lIled år 1918 hade elllellertid trafi
ken jivcr ShlssOlllrållet visat en stadig jiknillg

tankr fiir dc dV frågan beriirda olika kOlllmu
ndld IIlYlllliglleiL'rnd.
Efter att ha vcrkstiillt olllfattande trafik
r:ikning;tr och ;tndra ulHkrsjikning.ar fr;tllllade
delq~;tlionen ,h I !125 ett fiirslag, gåentle ut 1'[1
Iliirlnast cn fortsättning av dc fiilNiUring;tr ocll
ulvidgnings.1rbetcn, SOIll <1r 192\ kOllllllit till
stånd 1'[1 initiativ a~ Il;tlllnsfyrclsen. Dett;t fiir
slag innc!>;tr, eftcr cn av gatuniilllndcn fiirl'f.1gcn
iivcrarhetning, ;ttt fria kiirfiler skulle beredas å
jilllse sidor Olll dc nu jivcr Slusscll framdragna
spårvägsspårcn, alf östra slussgat.1n skulle hrcd
das Oc!1 att dc på Slusspl;tllcn bdintlig;t anord
ning;trll;t fiir spårviigstr;tfikcn skulle Ilclt 0111

11ll'd i gClloIlIsnilt 3,000 fordoll pcr fil' (se fig.
2), och dc Iliir niilllnda pl"()visorisk;\ ;tllOrdllill
g;trn,a Illl:dfiink av denn;t ;tnledning icke II<'\gon
IIln;\ a\'sl'\';ird hilllad k'r !r:1fikl'll. .\\l'1I [iir
orlslrafikcll \rflll siidcr och sydviist, IlIcd sin il
Slusspl.1ncn 1lL'liiglla slutstation ocll sin tiilll
ligl'll kOlls!;Jllla trafiki'lkllillg av I~ Illiljoll rcsor
per år, var l1iirlill CIl hidragalldl' orsal<. l>fi !'iir
dcnn;t lr;1fik CIl 11)' linjc si'llicrifr;'\ll, dCIl s. k.
OrhylilljclI, var ulldcr plalll:iggning oell !'ii r
dCIlIl;t hctydligt stj'lIrc odl tyngre rullandc \l1all'
ricl v,ar afl pfiriikn;t, iin SO\l1 tidigarc fiirekolll
lIlit ;\ sl'tl1'\';igsll:i!L't. kUllde :i\"l'1l fjirul~l'~, :\tt
illOIl1 l'll Il;ira fr,1l11tid Slussolnr;'\d\'ts trafik
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ytterligare skllllekompliceras. Stads , kunde komm~l i fråga, hl ev den Il:innasle ar
planekontoret upptog med anledning därav åter betsuppgiften.
Å vidstående fig. 3 ha sChl'ln:ltiskt angivits
till behandling frågan om Slussområdets defini
dc olika system fiir den fria gatutrafikens ord
tiva ordnande, omcdelbart efter det att slllSs
nande, som tillämpats vid uppgi"lI'andet av olika
delegationen upphiirt. S,amtidigt härmed på
gick inom kontoret även utredningar angående fiirslag på senaste tid. De med I och II .angivna
generalplan för Stockholms centrala delar. I systcmen. utvisande stopp- OCll gil- resp. cirkula
dellna plan ingick dels den sedermera beslutade tionstrafik, blevo till att hörja med utmi"1I1strade.
Anledningen häriiii var dels otillräcklig effek
~. k. Väslerbron, dels en broförbindelse i ccn-
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trum, vilken alklllativt Uinklcs u!fiird som dub
hdhro. Fråg;ln 0111 Slussområdets framtida he
tydelse i stadens trafiksystem, sedan dessa hroar
eventuellt til~kommit, blev till en början fiiremål
fiir noggranna utredningar. Mall fann dii rvid,
all, även ulllkr fiirlltsättning av de~~a broars
tillkomst, (jO å 70 procent av totala trafikelI
mellan norr och siider alltjämt kOlIlIlle att fral11
g,1 liver själva St~lssonH[\lkt. (För närvarande
pas~eras detta av ca Y.i Iniljoll miinniskor per
dag.)
Slussens betydelse SOI11 cenlralpunkt i sta
dens trafik~ystem även för framliden var där
med klarlagd, och en ingående analys av dc
olika trafiksystem, SOI11 för ol11rådets ordnande

I

tivitet, särskilt vad syskmet mcd cirkul;11 ions
trafik heträffar, dels den omsliindighekn, ;\tt
terrängfiirltål!andena här inbjuda till anl:iggan
dc av korsning i skilda plan Illellan dc h;ld;1
huvudkdcrJla Skeppshron- -llorJlsgalan Ocil
Viistra slusshron- -l<al;lrin;lv:igcll. Sonl l'n dy
lik fri korsning skulle kOlllIlla a Il iik;1 j ra rik
systemets effektivitet i hiig grad gjordes flera
flirsiik att 1;1 fram h:irpå grund.1dc lösningar,
och under heteckningen III :ir en av dess<l l1iir
,ltcrgiven. Dellna liisning \cd elllellertid <IV l'll
del svagl1ell'r, hl. ann.1 t kva rstodo vissa pla 11
korsningar. Under fortsatt arbete kom man di!
så sl11ånin_gom fram till det l11ed IV hetecknade
förslaget, vilket, såsonI av bilden framgår, er
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hjöd 1l1öjlighet alt kunna framWr,a samtliga stalllhan.lns ilJfartsfråga och frågan oln s<"lvii!
huvlldtrafiksfi-iill1mar iiver Slussområdet utan fiiror!slinjernas striickning å Siidermalm som
sättet fiir dc nyssnämncIa gOllsfi}rhindclsernas
pI all korsn i ngar.
E fler detta schema illriktades nu det fort : anordnande fiircliggcr, såsolll av det fiiljandc
satta .arbetet, som till att börja med bedrevs framgår, även ctt visst samhand, Planliiggnin
gcn vid Slusscn har cmcllertid kunnat så inrik
inom stadsplanekontoret, 111en sedermera över
togs aven av staden dcn () mars 1030 tillsatt
tas. att dl' olika 11IIvndaltern<ltiv 1:11 ny stalll
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s;irskild trafikkoJJJllJiltl', I )enIJa kOllllIJitt(" dCIl
S, k, 1930 ~trs trilfikkolJlllliftc, hill' scdcrJ1Jl'ra ut
arbetat det fiirslag, som av stadsflllllll;iktige
dl'll 30 Illars innev;nande ;h alltagits till nl
I'iirande,
Innan 11;;1' nedan cn niillnarc hcskrivning
I;illlnas iiver dctt.l fiirslag torde hiira Wrut
skicbs fij\land~..
Fi'.rslagets utarhct.lIH!e har fiiregi\tts aven
planläggning riirande hC'la SiiderJnall1ls hlivande
trafiksystem, omfatlande silv;il LIe olika fi'l\'orts
banornas inledanclc SOI11 ;ivell erforderlig.l gods
trafikfiirhindelser för hamnarna i Stadsgården
ocl1 vid Söder Mälarstrand 111. In, Mellan västra

h.lndnl'art, SOIll bkvo rl'Sllll:tlel ;IV (kil !'iiltlt
Jl;iJlllllla gl'Jll'r:Jipl:tJlculrl'L!niJlgl'lI iJlOJJl stads
pl.<lJlekolltoret ären l ~l25 I Q27, kUIIJl<lt i fort
s;ittJlingen hilll<ls iippna,
FCJR< HnSBAN<

)I~Nj\,

Sall1tidigt lI1ed slussfi'lrslagcls uppgiirandl'
h.lr äveJl av tr:dikkoll1l11iHen utarhetats Wrslag
till infiirande i tunnel under Siider11lall1l av den
siiliL'rifråll iiver Skanstltll kOlltln:lnde fiirorts
trafikeIl, Delta lllnnl'lfi'lrslag, som hcr;iknats
draga en kostnad av cirka 4,5 IlIiljoner kr., ;111
togs lika1l'des av stadsfullm;iktige till utfi'lralJde
samtidigt med slussfiirsbget. Fiir nilnllHla I'iir

6
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orlstr:lfik har st~1tion enligt fiirslagct :InonInats
mitt för det i hiirnct mellan Göt- och Hornsg:ltorn:l hefintliga g~11l11:1 stadshuset (se fig. 4).
Läget av denna station har hestämts efter ingå
ende undersökningar av bl. a. sättet filr sydvästra
fiirstadsba~l.ans framtida inledande.
Nämnd:l
hana inledes fil r närvarande som hekant i
1-lornsg:lt(.1ns plan, men det torde endast vara en
tidsfråga, när dcnna inledning ej längre är miij
lig. Den lämpligaste nya infarten fiir densamma
har då befunnits vara i stambanans gamla
slriickning från Liljehollllen till Timmermans
gatan med vidare fortsättning i stamhanans nuV:lrf11111c tunnel under Siidei'n\:lII11: scdan dcnlw
dter stal1lbaneinf;lrtens ombyggande hlivit le
dig. S;lIl1l1iga Wrslag till ny dylik inf:lrt fi',r'
stambanan h:lva nämligen v,arit bascrade p;'I an
nan sträckning iiver Södermalm iin den nu
v.1ral1lIe, vare sig fortsatt inledning i ccntrum
skulIc fiirekomma eller en kringgående dylik
anordnas iiver Långholmcn-Snlcdsudden. Syd
västr,a fiirstadsbanan skulle på sådant sätt er
hålla en synnerligen väl belägen slutstation på
S:llllm.1 pl:lts sOlil Skanstl1l1sban:ln odl mcd !w
kväma ol11stigningsmöjligheter till denna, som
sn:lrast tänkts fortsatt till dc norra stadsdel:lrn.1.
...
lnn:ln den 'nya inf:lrtcn Wr stamb:lnan utfiirts
och sydvästra förstadsh,anan på här angivet sätt
bn infiir:ls 1iI1 Slussen, har fiir densamma provi
sorisk slutstation anordnats A det i förslaget in
gående nya Södermalmstorg (se fig. 4). Som
detta är beläget en våning ijver den hlivande
fijrorts\)anestationen, kunna medelst trappfiir
hinclelser g()(l:lmiijligheter till omstigning mellan
dc båda stationerna erhållas även i detta sked c,
I1t:ln att trafikf1nlerna behöva korsa körhanorlla
i plan. För Skanstullslinjcns fortsättning norrut
1IIåste bro över Siiderströ1ll kOlli III a till stånd
antingcn i elkr bredvid stallIbanans nllVar:llllle
striickning, filr den händelse dennas infart fiir
Iiiggcs iiver SlIIedsuc1den, eller ock i elt väst
lig:lre läge, en~,jgt det s. k. dubbelbroalternativel.
Fiirortsoanall kan diirefter korsa Norrström an
tingen i tllnnel, varvid denna skulle börja något
siider 011I r~idd:lrhoI1llen, eller ock å bro en/i!!t
"
ni\got :IV dc niimnda :l1tern:ltivcn fiir st:llllb f1n:lnS
perlnanell.f,a inledande i staden. Beträffande
Saltsjöbadsbanan, som fiir närVar:lllllc 11;\r sin
slulslation fiirl:lgd till Stadsgården, har den
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salllma tänkts oml:lgd och vid Skanstull anslu
ten till den nordsydlig:l rr,rortsh~1n:ln. (knn:l
omläggning skulle medfiira, dels :ltt nämnd:l
han:l tills:llllln:lns med den iivriga filrortstr:lfiken
siiderifrån kunde ledas pf\ stor fri hiijd (',ve r
Hammarhylcden vid Sk:lnstull, dels ock, ,att del
nuvarande herocndcl mciIan sjiifarten och nämll
da hanas halvhiiga hro vid Danvikstull konlll1c
all fiirsvinna. Fiir hanans tr~1Jikantcr medWr
en anslutning till dcn gcnomgåcnde fiirorlsh f1nan
dessutom givl'lvis Wrdcll'n av att utan omstig
ning:lr kunna uP11I1;'I sladl'ns l'l'ntnlll1 il ncdre
Norrl11alrn.

SI'iWV i\(.jSTI~i\F II, I: N.
Fi'II- dl'nn:\ trafik, SOlll forHarand(' !:inkls
iivcr b;'Ida Slusshroarna, ha 11;'Illplal
scr anordnats dels fl -Siiderlllall1lstorg, gCl\1cn
sal\1t l1ll'd sydviistrf1 fiirst:lds!J;lI\:ln, dels i lkn
lAgt liggande l(:ltarinav:igcn milt fi'lI- Siidril
stadshuset. B;'Ida dc niinlnd:l hållplatscrna l'1'
hålla I\1cd dl'nn:l pl:lcering synnerligen god;\
omstignings1lliijlighclcr mcd fi'lJ'(ntshanall. Fi'1I
spårviigslinjer11il h:l tvennl' 111;Jnkorsning:lr 11Il'd
körtrafiken måst bibehållas, dels å Västr:l sluss
bron, där korsning uppslår l\1ed den siidergii
cnde kiirlr:lfiken, dels å Ostr:l slusshron, d;ir
motsv.1rillHle korsning uppstår 1IIcd I<i'II-tr;dikl'n
norrut (Sl' fig. 4). SOIll rikliga ulrynlnlcn kli
kiirtr.1fikens uppsliillning och avrinning ii iil\1sc
sidor om dess:l korsningspunkll'1' anordnats.
k01lll\1cr här anordnad sfopp- och gåtrilnk ickc
:1ft niilllnviirt nedsiitt:l gatllkder11:1s lr:lfikfiir
lIIåg:l, Då fråg:ln onl dcn fr:\I11tid,l sträckningen
fiir dess:l spårviigslinjcr iir hcrocnde ;IV hl. :1. i
vilken olllf:lllning ol\1nibusstrafik kOl11ll1l'r alt in
fiiras, l1;\r det icke ansetts lämpligt all här nl'd
lägga stiirre kostn,1lkr på ,1tt siika lllllh'ika dl'
nällllHI:I korsning:lr11:1,
fr~lIl1riird
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Si\solll fiirut näl\1nts Illi'Jjliggiir fiirslagl'l. :t11
denna trilfik i sin:l huvudstriickningar kan ;IV
vecklas A Slussolllrådet utan plankorsningar.
Dubhelrikt:ld trafik 11;\ r :Inordnats iiver !>f,d;1
Slussbro:lrllil, och gCnOI1l alt kdl'n Västra slllss
bron-I(:lt:lrinavägen fiirts fritt under Iedl'n
Hornsgatiln-Skeppsbron Ila r grund fiirutsii I f
ningcn skap;lts fiir elt dylikt tr:lfiksyslc1ll (se tig,
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4). Trafiken Västra slusshron---llornsgat;111
passerar sålul1da fiirst ullder viadukten fiir Il'dl'11
Skeppsbron---llort1sgatan och allsluter diircfkr
genom en återgående riirelse till IIornsgaL1ns
viisterut gående kiirfiler. Motsv,lrande trafik
fiiring ilar även tillämpats fiir trafiken Katarina
vägen~Skeppsbron, som likaledes, efter att Ila
passerat under nyssniimnda viadukt, svänger upp
till Siidermalmstorg och där ,ansluter till dc norr
ut, till Skeppsbron ledande körfilerna. Fiir trafi
ken Ilornsgata\1,-Katarinavägen erhålles även,
genom fiird runt <len nya 11la1sen fiir Karl johans
statyn, l11iijlighet att hamgä ulan plankorsnin
gar. Trafiken i oll1viind riktning, Katarinaviigen
---llornsgatan, har Uinkts fiird fiirbi sjii!va
Shlssonn;ldct genom den vidg;1<1e M;Hiagriinliel1.
Fi'lr kiirtrafiken till och trän h;\lnllarna, Stads
g111'l1l>11 ocil Siider Mälarstrand har anordll.1ts
ett lågt liggande fiirdelningsplan ul1der viaduk
krna. Ned- resp. Uppf,lrter till ddta plal1 ilar
anordnats ;"\ s;"lvii! Ostra SOI11 Viistra slussbron,
eniir huvudparten av all trafik på hallInarna
kl. mlncr norrifrån och går norrut. Fiir den obe
tydliga del av nämnda kiirfrafik, som kOllImer
si'lderirr;\I1 ocil g;'\r si'lderul, kOl11ma vissa plan
korsningar ,att fiirefil1nas, l11en iivell denna lra
rikgrel1 kall fr;\lngå korsningsfrItt, 0111 vedel bii
rande vilja fara vissa ol11viigar. Angående fortle
dandd i iivrigt av gatutr.1fiken frän Slussomr;l
det siidcrut har avsetts, alt fiir densanlIlla cnkel
riktad trafik skall anordnas i Giitgatan. Dubbel
riktad trafik f1'itt fral11förd över eller under
Ilornsgatan har dessutom inom stadsplanekonto
ret planerats fiir en i Repslagaregat.111 anordnad
nordsyd Iig huvudga tuled. II uVlllllederna å Sö
dermalm fiir gatutrafikens anslutning till SIllss
området bliva alltså, fiirutoll1 näll1nda gahtfiir
hindelser. Ilornsgatan och Si'llkr Miilarstr:Illll
\'fistnul s;II111 I(atarinav:igen iiskrut.

sig praktiskt lagd iivl'l hl'la Slussoll1riidet. Till
dl' ras 1j:i nst 11;\ r ii vell ;Inortlll a I s gi\11 gll111l1l'l
ul1der si\viil iistr.a SOIl1 v:islra slllssllpprarkn i
kOl1lbination Illed erfordnliga tr"11por, m('n iiVl'll
ulan :ulv:ind;lIHIe av dessa hjiilplI1edel kOlllllll'r
ett passer;tnde av SllIssolllr:i(1l'1 dkr olnlJygg
II:Hlen att klInua ske U 1,1 11 risk till liv OChIelII.
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-Ett fiirslag s;!dant SOIll det Wreligganlle
skulle vara tiill1ligeu-;()fullstiindigt, 0111 ej veder
lJi',rlig hänsyn i detsallll1la t;lgils till fotgiing;H
na. Vikten härav tonic IItan vidare framgå ge
nOI1l den upplysningen, att cirka GO,OOO per
soner dagligcn till fots färdas över Slussol11
rådet. lJt;tn att korsa n;"lgr.1 trafikstriinllllar a\'
betydelse kllnna dess.1 enligt förslaget förflytta
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Den nu befintliga slussel1. vars IJro;lI SilSOll1
fiirut niill1nts ligga elldast :z,~) 111. fritt iiver M:i
larells l11edelvattl'nyl:l, har i fi"rslagel crS:Itts
med en ny, något liillgre siilIerut Ill'l:igl'11 sluss.
V.1rs IlIolsv;I1:lIlde fri;, hi-l.id kOll1ll1l'j ;llt IIIJIJg;1
till :l/J nI. (se fig. el). Sl'd;1I1 sl:tl1llJal!l'IJroll \id
l'lI oll1byggnad nl,,1Ilit I:igst Illoisvarallde rri:1
hiijd kunlla hogscrh;ltar. priill};lr (ll'h slll:irrl' 1:11'
koskr iliir rr;lJllg:! II1l'1l.1n Miil;I1l'll oell Sallsji'1I1
oheroL'l1de av 1:IIHltrafiken. l)en \,alll'llavl;'PI1
lIing fr;\n Miilarl'n. SOIll I1lI fj'lrsigg;ir gL'nolll dL'n
s. k. Polilell1sslllssell. har i s:lJllh;1I1d hiirllll'd
tän kts ske gellOlll dell Iluvarande slussgr,wL'll.
vilkell härfiir ;ir sYllneriigen läl11plig. (Il'nolll
den nya shlssl'lls tillkomst bil en l'j nlwtydlig
avlastning av tr:1fikell i lien rätt kn,111pl dilnl'll
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sionerade Hallllllarhyleden erhållas, något SOII1
torde vara av etl ej ohetydligt värde li"lI' sjii
fartelI.

GODSTRAFIKEN,
Sedan ny infart Iiir stambanan kOllll11il lill
stånd med sådant hiijdliige, att den fralllgår fritt
iiver Siider Mälarstr~1ncl, lJortIaller miijlighctcn
alt hehrllla den nU i kajplanet diirstädes lwläg
Ila spåravgrcningcn Iiir halllnamas godstralik,
Dcnlla spårfiirhindels~ m;lste diirfiir Iramdcles
lItgå fr;l11 Siidra st.l.tioncn, CiellOlll all ;1 l'n
!(ortare striicka något viclga st.ll11hanetunneln
kan denna, !rlmtolll sydvästra fiirsladshallans
spar, iiven 04lpptaga godstågsspåret ifråga, som
diirdlcr gen;llll kortare ny tunnel lortS,llter till
Sladsgilrdcn, Fiirutsiiltningcn Uir dcnn;1 anord
ning iiI' dock, alt stanllJancinlarten om bygges
ocl1 Saltsjiihadshanan pil OV.ln niimnl siitt 0111
Wgges och infiires iiver Skanstull. Iliirigenolll
kan denna han;\s nuvarande stationsspill' fri an
viil1llning som utdragsspår fiir h.1.mnarnas gods
riirelse s;\lIltidigt SOIll cn rangergrupp Uir denna
riireise fiirlägges· undcr det upphiijda Sluss
planet. Siider Miilarstr;\nds godstrafik erh:Uler
dtl anslutlling till denna rangergrupp viislcr
ifrtln och St;\dsgrtrlll'n motsvar;lnde ;1I1slutning
i',s!crifrån,

KOSTNADERNA.
Dc fiir regleringsfiirslagets genolllliirande
heräknade kostnaderna uppgå till cirka 15 nlil
joner kr. under fiirutsättning aven hyggnacls
tid på cirka 4 ~'2 år och anordnande i såd,ant
s:l.mlllanhan,g aven provisorisk gatubro IIlcllan
Kornhalllns- och SiiderJllallllstorg. 0111 provi
sorisk bro ej anordnas, Ilar byggnadstiden he
riiknats hli ungdiir () ;h och kostnaderna i s;l
dant fall något i"lver 14 miljoncr kr. I dessa
kostnader ingå då ledningar och spårviigsspår
lIled 1,081,000 kr., fijrorlsh.l.nestation vid Siidra
st;\dshuset lIled ),,(i35,()OO kr. och den ny;\ shls
sen l11ed 1,250,000 kr. Sanullanlagda kostna
den fiir dc ;\r!Jeten, Slussolllr;'idets Ordn;\IHle (Ich

fiirortsh;\netunneln ulHlcr SiidermalJn, som av
stadsfullllliiktige hesliitos den :30 In:IYS ddta iiI',
uppgå s;llulHla till i runl t;1I 2() IIliljonl'r kr.
U t kll';uldd :IV hii r i fr;lgav arande arlll'!cn åvi
lar enligt stadsfullmiiktiges heslut Stockholnls
stads gatuniilnnll, SOlll häriiiI' tillsatt elI siirskild
de1cg;\lion, i vilkcn iivl'n l1al11nstyrelsell iiI' ITIHl'
senter;\d,
Med l1iinsyn till fiirefin Uiga grulld förhtlllall
den ocl1 andra olllstiilldighekr torde ;\rbdel bli
kanske del sdraste, SOI11 av Stockl1oll11s stall
hittills utfiirts, (Jrulldell utgiires delvis elV grlls,
enär Brunkehl'rgs{lsell 11:11' frallJgt'ir, IIll'n siir
skilt i'lskrut, !it Sa ItSji'1Il till, ligger IlIdtlll'lI i
stark 11Itning, ocil s:ittningar i tic l1iUills ul
hyggda ;lIlmtlllingarJIa Ila lIJed ;lniL'dlling Ii:ira\·
fiirekollllllit. Vid horrllllllvrsi'lkllillgar ii oll1r;i
dd ilar Illall iliir ocil v;lr p:i stort tljUl1 skdt p;i
g;lIl1ll1alt triivirke, tydligelI liiirri'lI'allde fr:l11 kllr
i tiden sjllllkn;l fartyg, ocli i ett fall ilar Illall
till OC!I IlIetl 11 ;1 tll'n v:igl'n kllnnat fiil,i;l 1(()lllllll'r
n;\ av l'tt dylikt. Även 0111 Ilvtl;1 i och kil' sig
varit intressallt, 1<;]11 det jll l'llIdlertid Ila silla
sidm att hygga P;I dylikt 1I111lerlag, I hi'lg gr:ld
fiirs\'tlr.anlle ri",r :lIlll'kt :ir del stor:l (lllt:t! kllllill
gal' fi',r avlol1P, gelS, V:lltl'll ol'li l'iektril'ikt, Slllll
liiir fiirl'kolllllll'r, ocl1 l'11 Ollll:iggllillg a\' dl'ss:1
ocil utfiir:lIlllet ;IV arheiL't i i',vrigl IIl1dl'r p:ig;iell
dc trafik kOIIlIIll'r att krii\';l stor 1'1I11;llIke hos :11
lJl'tskdllillgell, I )en rdativl rikliga dinll'nsionl'
ringen av det nu fi'lI'eliggande U"rslagets olib
anordningal f;h nog även i \'iss l11ån ses 1110t
b~lkgrulldl'n (IV dl' sv;higlll'kl. SOIlJ dt ollJbygg
n:1l1sarlJl'!L' a\' denna ;Irt erhjlllkr.
Ur olika synpunk!cr kan (Id i i"Vli,gt ;IIlses
V;lI;\ en !'iirdel fiir staden, ;\tl eXl'IIII1l'lvis det ;11'
I ~J14 gOllkiilllla fiirsl.1gd ej konl till utfiirandl',
Infi;r den trafikulveckling, smil sedan dess !'iire
kOllJl11it ocli Slllll dii l'j klllllk fiirtltSl'S, 11;llk
n:illJligen de d;! fi'lIeslagn;1 anmdnillgarna 1I11
varit otillrikkliga och en ol11llyggn;\d i ;lIla l1iill
delser niidviindig. Tagl's :iven det!;\ i Iwlrak
t;\IHk torde den rdativt stora kosln;\lkn kli fi'lr
Sl.lgelS gl'noIIlU'lI'aIHk f;1 ;lnses vara viii lIJoti
verad,

