
En intressant trafikplats I
• Budapest 

Av avdelningsingenjör Stig Samuelson. 

I Ungerns huvudstad, SOlll frånräknat förstä
der har över I miljon invånare, är det spå rtrafi
ken - tunnelbanan och spårvägslinjerna - som 
till största delen tar upp trafikströmmarna i sta
dens centrum och över Donau, under det att buss
trafiken, som under nu rådande förhållanden är 
starkt inskränkt, i huvudsak endast tillgodose r 
kommunikationsbehovet till en del förortsområ
den. Svårigheterna att klara nuvarande trafik 
med tillgänglig vagnmateriel är desamma som i 
Stockholm, då även Budapest har en omodern och 
alltför fåtalig spårvagnspark. Redan före krigs
utbrottet - för Ungerns del i juni I941 - hade 
5pårväg~förvaltningen best;:iJlt en del nya vag
nar, som dock på grund av kriget ej kan göras 
färdiga utan får stå halvfärdiga tills normala ti
der åter inträda. Genom förbättring av spårbygg
naderna, som i samhand med omläggningen till 

högertrafik i november [941 fick en välbehövlig 
upprustning, har duck under l<rlget driftförhål
landena kunnat förbättras i spårvägstrafiken. Ett 
led i denna förbättring av spårsystemet var också 
iordningställandet av ett par stora trafikplatser 
för spårvägstrafik. 

Utformningen av dessa trafikplatser har skett 
efter principen att på centralt belägna platser 
bereda goda övergångsmöjligheter mellan ett fler
tal förortslinjer och spårvägslinjerna i innersta
den, varvid spårvägstrafiken i möjligaste mån 
samlats till trafikplatsernas centrum. Övrig gatu
trafik har i rymliga gator letts runt omkring tra
fikplatserna . Genom koncentration av spårvägs
hållplatserna i omedelbar närhet av varandra har 
betydande förbättringar i trafiksäkerhetsavseen
de ernåtts. De rationellt utbyggda spårsystemen 
har emellertId krävt betydande utrymme, och 
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F hållplats 
Plau av trafikplatsen vid Szell Kålmån-ter. På ett elegant sätt har ett relativt litet utrymme utnyttjats för en kra ftig 

trafikbelastning. Det finns i Stockholm behov av lika rationella lösningar på många ställen. 

väsentliga ingrepp har måst goras i bebyg
gelsen. 

En av dessa trafikplatser är den på bilderna 
här visade. Den är belägen i stadsdelen Buda i 
omedelbar närhet av kungliga slottet och togs i 
bruk under sommaren 1941. Trafikplatsen bygg
des från början för högertrafik trots att omlägg
ningen från vänster- till högertrafik skedde först 
på hösten samma år. Så länge vänstertrafiken var 
kvar måste därför spårvägstrafiken köra över 
från vänsters på r till högerspår och vice versa vid 
ett signalbevakat kryss omedelbart intill trafik
platsen. I närheten av hållplatserna för spårvägs
linjerna färdigställdes samtidigt en mindre änd
station för ett par förortsbusslinjer, varigenom 
goda möjligheter skapades för busspassagerarna 

att bege sig till eller från stadens centrum med 
~pårvagn. 

Till trafikplatsen har anslutits spårvägslinjer 
från tre håll. Spårvägslinjerna passera runt tra
fikplatsen motsols och varje linje har endast en 
hållplats därstädes. Särskilda förbigångsspår har 
anordnats vid sidan av hållplatserna för att med
ge direkt passage för tåg, som icke skall stanna. 
I trafikplatsens centrum har två förortslinjer sin 
ändhållplats i samma vändslinga. Den ena av 
dessa linjer, som går till ett av budapestborna 
sonunartid mycket frekventerat bad, har vid den
na tid på året en oerhört kraftig rusningstrafik. 
För att bemästra trängseln vid påstigningsplat
sen har därför anordnats en dålla» synlig till hö
ger på bild I. 
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På planritningen ha de olika hållplatserna num
rerats. Hållplatserna I, J, 5 och 6 är ändstationer 
för spårvägslinjer, som vänder vid trafikplatsen, 
och övriga är hållplatser för genomgångslinjerna . 
Rymliga plattformar har byggts, så att flera tåg 
samtidigt kan uppställas vid samma hållplats. 
Hela spårsystemet har vignolskenor och ett 
flertal specialväxlar har kommit till användning. 
Ett omfattande signalsystem har anlagts och 
samtliga trafikväxlar omläggas elektriskt. Endast 
vissa reservväxla r har manuell omläggning. 

Tre vänthallar finns och dessutom en kontors
och personalbyggnad. Från denna har trafikbefä
let uppsikt över hela anläggningen, och ett par 
omklädningsrum står till trafikpersonalens förfo
gande liksom även matrum och tvättrum. I den 
största vänthallen har även inrymts godsexpedi
tion och kiosker. Genom planteringar och gräs
mattor - så småningom även träd - blir platsen 
så estetiskt tilltalande som möjligt. Trappor och 
gångvägar ger goda förbindelser med angrän
sande gator. 

(Tänk om man ville ordna Tegelbacken på det här 
sättet!, sättarens anmärkning.) 


