
Gustav dolfs Torg och Br~.IL""':1l.. 

rgstorg i ny skepnad 
AV AVDELNINGSINGE 

I november I946 den pro
visoriska Strömbron för trafik och 
medförde en helt annan fördelning av 
trafiken inom trakten av Gustav 
Adolfs Torg-Nybroplan än tidigare. 
Sedan en viss tids erfarenhet erhållits 
av de nya förhållandena, började re
presentanter för trafikpolisen, gatu
kontoret och att dis

ningen kunna för
bättra trafikförhållandena inom ovan
nämnda del av Nedre Norrmalm sam

som man utnyttjade den nya 
broleden på bästa sätt. 

Dessa diskussioner ledde fram till 
ett som, sedan det diskuterats 
med representanter för olika av om
läggningarna berörda sammanslut

kunde 
den december förra året. Nämnden 

därvid och beslöt 
medel för de med 

Ud" u."...",,-. Stads
beviljade dessa medel 

000 kronor - den 22 mars i år 

Malmö och Intresset för 
är sålunda allmänt. Stän

digt upprepade rapporter och klagomål 
över att vagnar sättas i då trafi
kanter är i färd med att på eller 
av, vittna även om att är ak
tuell. med tekniska 
hjälpmedel bör sålunda påskyndas, och 
i detta avseende har SS en hel del att 

brister det i 
uppmärksamheten, 

inte de mest fulländade 
Denna bör den det vederbör 

ha minnet. Brådska och 
irritation att uppmärk
samheten allt för ofta åsido

olyckor bli följden, och alla 
parter skadas, antingen psy
kiskt eller ekonomiskt. När det 

över och 
'V,iVIla, och bussar bör gälla: 

Säkerhet framför allt! 

E W Karlsson 
Skyddsombud 

KURT pALSSON 

utL nr 94/r948), var
efter endast arbetstillstånd erfordrades 
för att skulle kunna bli 
verklighet. Arbetstillståndet erhölls 
strax före och arbetena 

omedelbart och beräknas 
vara i huvudsak i slutet av 
oktober, så att trafikomläggningen kan 
genomföras omkring den I november. 

Den förestående trafikomläggningen 
innebär i huvudsak att 
enkelriktas österut och att Strömgatan 

för trafik 
sträckan Kungsträdgårdsgatan-Gus
tav Adolfs Torg, samtidigt som StalI
gatan enkelriktas västerut. Avsikten 
härmed är dels att skapa bättre fram
komlighet i dels 
att mer än hittills utnyttja Strömbron 
för trafik, som 

reserveras för 
Ul>"CIIUC trafik. Som en följd av det 

kommer buss
linjerna 54, 59, 77, 79 och 81 att 
omläggas så att de vid färd söderut 
framföras över Strömbron. 
ser erhållas därvid dels mellan Gus
tav Adolfs Torg och Jakobs Torg, dels 
i Samtliga lin
jer utom 8r framföras via Gustav 
Adolfs under 
det linje 81 kommer att redan vid 
Hamngatan få ändrad sträckning och 
framföras i till 
Strömbron. 

De gatuarbeten som skola genom
föras för denna äro främst 
ombyggnad av Gustav Adolfs Torg, 

gårdsgatan och Strömgatan/Kungs
trädgårdsgatan samt en breddning av 

Vidare har i detta ar
betsprogram inlagts en ombyggnad av 
Brunkebergstorg för att där åstad
komma en bättre ordnad busstation. 

Ombyggnadsarbetena vid gatukor
sen 
tan och Kungsträdgårdsgatan/Ström
gatan äro relativt 

oo,,,a.~,,,u av Gustav Adolfs 
medan 

mer omfattande. Här 
ombyggnaden främst av att den väs
tergående trafiken skall framföras 

Då härige
nom en erhålles 
framför Arvfurstens Palats, har buss
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GusU/v Adolfs Torg och ArsenalsgatanJStrö'mgatan efter lrafikomläggningen. 

hållplatsen måst flyttas härifrån och 
ut på Norrbro. Genom att spårvägs
trafiken över Norrbro borttagits, kun
de man erhålla ett betydligt förbättrat 
spårläge vid Norrbros landfäste, och 
spåren utlades i det nya läget så snart 
detta kunde fixeras. Vid ombyggna
den kommer den norra körbanan på 
torget att flyttas, varigenom en bättre 
kurva erhålles för trafiken från Malm
torgsgatan. På den därvid breddade 
gångbanan kommer träd att planteras, 
varigenom platsen erhåller ett välbe
hövligt tillskott av grönska. Slutligen 
kommer körbanan framför Operan att 
läggas om. Här kommer efter om
läggningen avsevärt mindre trafik att 
framgå än nu, och hit ha förlagts dels 
hållplats för linje 55, som bibehåller 
sin nuvarande linjesträckning, dels en 

droskstation. De övriga busshållplat
serna, en för innerstadslinjer och en 
för förortslinjer, komma som ovan 
nämnts att förläggas mellan Gustav 
Adolfs Torg och Jakobs Torg. Spår
vägshållplatserna komma även att få 
helt andra lägen än före ombyggna-· 
den. För västergående tåg kommer 
hållplatsen att ligga väster om Norr
bro, dit den kunde förläggas redan på 
ett tidigt ombyggnadsskede. Öster
gående tåg komma att erhålla en håll
plats mitt på torget rakt söder om 
ryttarstatyn. Övergångsställena för 
fotgängare har särskilt studerats med 
hänsyn till dessa nya hållplatslägen. 
I detta sammanhang kan nämnas att 
de fordonsstyrda signaler, som upp
sättas såväl vid Gustav Adolfs Torg 
som vid gatukorsen Arsenalsgatani 

Kungsträdgårdsgatan och Kungsträd
gårdsgatan/Strömgatan förses med 
tryckknappar, med vilka fotgängarna 
kunna påverka signalsystemet. Spår
vagnarna komma liksom vid gatukor
set GötgataniRingvägen att på verka 
signalsystemet medelst luftIednings
kontakter. 

Brunkebergstorg började användas 
såsom bussändstation, när linje 74, 
Brunkebergstorg-Lindvallsplan, sat
tes i trafik 1935. När busstrafik sedan 
inrättades till Södra Hammarby 1937 
erhöll även linje 79 sin ändstation vid 
Brunkebergstorg. Genom inskränk
ningarna i busstrafiken under kriget 
kom linje 79 till en tid att vara ensam 
busslinje, som vände på denna plats, 
men genom den kraftiga utbyggnaden 

Brunkebergstorg. 
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av bebyggelsen i Södra Hammarby 
kom trafiken trots detta att samtidigt 
öka. När sedan .Årstaområdet bebygg
des, och busstrafik skulle ordnas även 
till detta område, erhöll man först en 
och sedan två busslinjer utöver linje 
79. Den på senare tid skedda exploate
ringen även inom linje 79:s trafikom
råde genom nybebyggelsen i Björkha
gen har gjort att trafikbelastningen 
på Brunkebergstorg nu är synnerligen 
hård. 

De rådande trafikförhållandena och 
även vetskapen om den kommande ut
vecklingen gjorde att man redan för 
ett par år sedan inom gatukontoret 
och spårvägsbolaget började diskutera 
möjligheterna av att på Brunkebergs
torg erhålla en bättre ordnad bussta
tian. Bl. a. måste antalet uppställ
ningsplatser ökas, varjämte det var 
önskvärt att erhålla regnskydd för tra
fikanterna, förbättrad trafikantservice 
med försäljningskiosk och paketinläm
ning samt vissa utrymmen för trafik

. befäl och en del servicemateriel. Oviss
heten om hur trafiken skulle komma 
att regleras inom N edre Norrmalm 
gjorde emellertid att man, innan för
utsättningarna för den nya busstatio
nen klarnat, måste reda sig med vissa 
provisorier, varigenom antalet upp
ställningsplatser ökats i olika etapper. 
Den busstation som nu utbygges med
ger i den första utbyggnaden en upp
ställningsplats för 10 bussar. De 10 

buss platserna äro fördelade på 4 olika 
bussfiler, var och en avsedd för en 
linje. Den nya busstationen kan alltså 
tillgodose de nuvarande busslinjerna 
till Årsta samt busslinjerna 79 och 
79 B till Finn Malmgrens Plan res
pektive Björkhagen. Möjlighet finnes 
att utbygga stationen så att ytterligare 
en fil för två bussar erhålles. Buss
stationen har utformats så, att såväl 
av- som påstigning sker i samma buss
fil, och filerna äro förlagda så att två 
av linjerna köra in direkt på sina upp
ställningsplatser och vända först vid 
avfärden, under det de andra upp
ställningsplatserna äro belägna så att 
bussarna liksom nu vända runt torgtt 
och stå uppställda mot Malmtorgsga
tan. På den stora refuge som erhålles 
mellan uppställningsfilerna kommer 
ett regnskydd med kioskbyggnad att 
anläggas. Denna byggnad kommer att 
innehålla försäljningskiosk med paket
inlämning, utrymme för trafikbefäl, 
skyltmateriel för bussarna samt toa
letter. Byggnadstillstånd för denna 
byggnad har emellertid ännu ej er
hållits och det är nu ej möjligt att 
säga när den kan komma till utfö
rande. 



Denna 
av Brunkebergstorg 
att ha sina verkningar även för andra 
trafikanter, som torget. För 
taxibilarna har en ny station anord
nats i till busstationen, var
för dessa i stort sett komma skades
lösa från Däremot få 
de privatbilister, som parkera tor
get, vidkännas en avsevärd 
minskning av antalet 
ser från ca 40 till 16. För cyklisterna 
ha anordnats 

Brunkebergspumpen. 


