
Därnäst förekom beredningsutskottets utliitande 'n:r 108 öfver 
fö rslag till kungörelse med bestämmelSer 'för auuomobiltrafik i 
Stockholm. 

Yttrllnde 
jjfver nirslnu 

t jll kun-
:.:'vrd:;e m ed 

I skrifvelse den 7 sistlidne februari hade öfverstäthålJal'eiim- "I,::, tämmp l<e,' 
ur Ilutomo· 

betet anmodat stadsfullmäktige att afg'ifva yttl',inde öfvel' fö ljande hi lt,·. fi k i 

förslag till bestämm elser beträffande automobiltrafik i Stockholm: Stockholm. 
1T / 08. ]J 28. 

» Kungö'relse 
• • 

§ 1. 

A utomobil , som till någon del öfverskrider i längd 6 meter 
och i bredd 2,3 meter, fäl' ej användas utan särskild t t illständ af 
öfverstäthällareämbetet. 

• 

§ 2. 

1) Automobil fär icke framdrifvas i de ä ömse sidor om 
Narvavägens körbanor befintli ga alIeer eller i Valhnllu
vägens al16er. 

2) i\fed större hastighet än sex kilometer i timmen må au
tomobil ej frnmdrifvas ä 

Västerlänggatan, 
Prestgatan, 

S 99. 
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Skomakaregatan, 
Svartmangatan, 
Kindstugatan , 
Skärgårdsgatan, 
Köpmangatan, 
BaggensgatuD , 
Österlånggatan, 
Järntorgsgatan, 
Tyska brinken, 
Köpmantorget, 
Köpmanbrinken , 
Benickebrinken, 

D en 22 april 1007. 

-

• 

Trångsund. 
Munkbrotorget och Mälartorget ii de delar, som ligga utmed 

järnvägsviad ukten, 
Slussbroarna, 
Nya Kungsholmsbrons svängbro, 
Helgeandsholmsbron, samt 
gränderna i Staden inom broarna. 

§ 3. 

1) Automobil för fOI'sling af varor fär ej framdrifvas ii mel
lersta körbanan i Narvavägen, 
norra kÖl'banan ä Strand vägen och 
ä andra "ägal' mellan Djurgärdsbl'on och Allmänna griilld 

än den västra. . 
2) Med större hastighet än sex kilometer i timmen fär auto

mobil för forsling af varor ej framdrifvas ä följande 
gator och allmänna platser: 

Staden iuom broarna med undantag af Riddarbolmshamnen, 
Skeppsbron samt platsen nedanför Lejonbacken ä ömse 
sidor om Norrbros förlfingning, 

Norrbro, 
Gustaf Adolfs 
Jakobstorg, 

tor«r o ' 

Jakobsgatan mellan Västra Trädgårdsgatan och Malmtorgs-
gatan, 

Arsenalsgatan mellan Gustaf Adolfs torg och Ber7.elii park, 
Kungsträdgårdsgatau, 
BiblioteksgatsD, 



Dell 22 april 1907. 
III 

Regering.gatan mellan Gustaf Adolfs torg och H el'kuleso-atan 
~ralmtol'gsgatan, t> , 

Hamngatan mellan Malmskillnadsgatan och Norrmalmstorg, 
Lästmakaregatan mellan Regcl'ingsgatnn och Oxtorget, 
Oxtorge t , 
Oxtorgsgatan, 

Holländaregatan söder om Kammakal'egatan, 
Kungsbron, 
Fredsgatan m ellan 
Drottninggatan söder 
Vasabron , 
Södermalmstorg, 

G ustaf Adolfs tor n- och t> 

om Observatoriegatan, 
Drottninggatan, 

Götgatan mellan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan, 
Hornsgatan m ellan Södermalmstorg och Ragvaldsgatan , 
S:t Paulsgatan m ellan Ragvaldsgatan och Götgatan. 

§ 4. 

Automobil fitr ej framdrifvas 
a) då den jämte last väger mera än 15 ton, Mvar via

dukten öfver järn,·ägen vid Yärtahamnen; 
b) då den jämte last väger mera än 14 ton , öf,·er Kungs

gatsviadnkten; 
e) då den jämte last vtiger mera iin 10 ton, öfver 

Norrbro, 
Vasabron, 
Nya Kungsholmsbron, 

Kungsbron, 
Dj urgärdsbron, 
S:t Eriks bro, 
Dala"atans viadukt, 

t> 
H elo-eandsholmsbl'on; 

t> • t l st väo-el' mera iiI' 8 ,8 ton , öh el' via-
d) då den liim e. ".. o ' 

dukten öfver Jiirnvagen mellan 1'orsgntnn ooh Klara 

strand; 
e) då den jämte 

Östra slu8sbron, 

last väger mera lin 7 too , öfl'er 

Västra f » min slU8S<7rafven i Östra Slussgatan, . 
B över ga ~ o Ö 

1'00 • ' öfver salubodnrnu uodor stra Slussgatan. 
J" koostrultuooeo 
, UTn 'f J'iirovil<7eO i Ros6nluodgatnn , 
Viadukten ö veT o _______________ _ 
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Vjndukteu öfver '1'orkel Xllutssons gata, • 

S"'ino-bron öfyer DJ' uro-äl'dsbrunnskanalen ; c o . o 

f ) dä uen jtimte lnst . ,-tiger mera tin B ton, öfyer ' Östra 
Slus,gatans viadukt; 

g) dä den jiimte last väger mel'a iin 5 ton, öfver Riddar
holmsviadukten och 

Brou öfver gamla slussgraf"en i, Viish'a Slu~sgatan ; 
h ) dä den jämte last Yli gel' mera än 2,5 ton , öf,'er Skepps-

holmsbron. . . • 
• . -

. . 

Automobil för forsling af varor får ej framdrifvas öf" er: 
Viadukterna öfver jäl'l1Yägen i Vollmu.r y xkullsgatan, Björn

gärdsgatan, Timmermansga.tn.n. och Ringvägen, 
Längholmsbron, . . . 
SVängbron öfver Karlbergskanalell, 

• 
Bron öf,'er Alkiste kanal , 
Liljeholmens flottbro , 
Lidingö flottbro, samt 
Kastellholmsbron. 

§ 5. 

• 

• 

För öfverträdelse af de . i §§ 1 4 gifna föreshifter stadgar 
27 § 2 mom. i kungl. förordningen den 21 september 1906 böter 
fi'ån och med tio till och m.ed två hundm hO/101'. 

§ B. 

Utan särskildt tillständ af öfvcrstäthällareiimbetet fär icke vid 
automobil tillkopplas annat fordon, Den häremot bryter böte frril! 
och med fem till och med tjugu kl'onol', 

§ 7. 

Utöfver hvad i allmän författning och denna kungörelse sägs 
lände ock i tillämpliga delar till efterrättelse hvad genom särskilda 
af öfverstäthällaretimhetet utfärdade föreskrifter stadgats om kör
trafik. 

Rvad i de för Stockholm o-tillunde ordninO'sföreskrifter iiI' 
" " stadgadt om arbetsäkdon skall i tillämpliga delar gälla automobiler 

afsedda för transport af gods, dock att föreskriften om hjulringar 
och skenor samt om skylt ej äge tillämpning ä uutomobiL 
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H vilka utom det planlagda området befintliga vä"ar må med 
alltom~bil befaras ell~r icke, bestämmes genom särskild kungörelse. 

A motol'cykel tIllämpas de föreskrifter, som rörande velociped 
iiro ellel' ntrda gifna. 

Denna kungörelse träder i kraft den l' juni 1907 . 
Stockholm den 1907 . , • 

I det föreliggande utlätandet hemställde utskottet: 
att stadsfullmäkt ige måtte förklara sig hafva godkänt dct af 

öfverstl\thållareämbetet med skrifvelse af den 7 februari 19 O 7 öf. 
, el'lämnade fÖrslag till kungörelse med bestämmelser för' automobil· 
trafik i Stockholm, dock med följande ändrade lydelse af §§ 2 
och 3 i berörda förslag: 

f; 2 ':l . 

1) Automobil får icke framdrifvas i de å ömse sidor om 
Narvavägens körbanor befintliga alleer eller i Valhnlla· 
vägens alleer. 

2) Med större hastighet än sex kilometer i timmen må au· 
tomobil ej framdl'ifvas å 

Västerlånggatan, 
Prestgatan, 
Skomakaregatan, 
Svartmangatan, 
Kindstngatan, 
Skärgärdsgatan, 
Köpmangatan, 
13aggensgatnn, 
Österlånggatan , 
JäTntorgsgatan , 
Tyska brinken. 
K öpmantorget, 
Köpmanbrinken, 
Benickebrinken, 
Trångsund, 
l\'runkbrotorget och Mälal'tol'get å de delar, som ligga utmed 

järnvögsviadukten, 
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SlussbroRrna, 
Nya Kungsholmsbrons svuugbro, 

• 

fl elgeandsholms bl'on, 
"ränderna i Staden inom broarna, 
o 
Fredsgatan, 
Strömgatan mellan Gustaf Adolfs torg och Roseubad, 
.J akobsgatan mellan Västra Trädgärdsgatan och Vasagatan, 

Tegelbacken, 
Arsenalsgatan mellan Blasieholmstorg och Berzelii park, 
Gätgatan mellan Södermalm stol'g och S:t Paulsgatan, samt 
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Ragvaldsgatan, 

§ 3. 

1) Automobil för forsling af varor fär ej framdrifvas ä mel
lersta börbanan i Narvavägen, 

norra körbanan ä Stmndvägen och 
ä au dra vägar mellan Djurgäl dsbrou och Allmänna gränd 

än den västra, 
2) Med större hastighet än sex kilometer i timmen fär au

tomobil för forsling af varor ej framdrifvas ä följande 
gator och allmänna platser: 

Staden inom broarna med undantag af Riddarholmshamnen, 
Skeppsbron samt platsen nedanför Lejonbacken ä ömse 
sidor om N orrb,'os förlängnin" o' 

Norrbro, 
Gustaf Adolfs torg, 
Jakobstorg, 
Arsenalsgatan mellan Gustaf Adolfs torg och Blasieholmstol'g, 
Kungsträdgärdsgatun, 
Biblioteksgatau, 
Regel'ingsgatan mellan Gustaf Adolfs torg och Herkulesgatau, 
~Ialmtorgsgatan , 
Hamngatan mellan lIfalmskilluads<>atan och Norrmalmstorg, 
Loustmakaregatan mellan Regerings;atan och Ox torget, 

xtorget, 
Oxtorgsgntan, 

Holliindaregatau söder om Kammakaregatan, 
Kungsbron, 

Drottninggatan söder om Observatoriegatan, 
Vasabron, 
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Södermalmstorg, 

S:.t Paulsga~ mellan R agvaldsgatan och Götgatan. 
T ill en bÖlJan beslöts, att till behandlino- skulle företao-as 

'f o o först det ) rägayarnnde kungörelseförslaget paragrnfvis och därefter 
utskottets inledaude hemställan. 

§ L 

Ordet erhölls af herr G ustaf Nilson , och yttrade sig vidare 
herr vice ordfömnden samt åter helT G ustaf N ilson. 

Med å den si tnämndes yrkande om paragrafens åter-
fön 'isning t ill utskottet beslöto stadsfullmäktige godkänllf\ pamgrafen , 
s~dan den af utskottet föreslagits . 

~ 2 ~ . 
Under den öfverläggning, som uppstod efter pamgrafens före

dragning, ofgåfvos yttranden af herrar P egelow, IVarburg och 
Pcgelow. 

" 
Under denna öfvedäggning hade yrkats dels bifall till ut-

skottets hemställan , i hvad den rörde förevarande paragmf, och 
dels, af helT P egelow, godkännande af densamma med den af 
öf'-erståthålJareäm betet föreslagna lydelse. 

Sedan herr ordfömnden gjort propositioner å dessa yrkanden 
samt förklarat sig finna propositionen å bifall till utskottets hem
ställan haf"a fl ertalet för sig, begärdes votering, i anledning hvamf 
föreslogs och godkändes en så lydande omröstningsproposition : 

Den, som bifaller beredningsutskottets hemställau, i h vad den 
afser § 2 af föreliggande kungörelseförslag , röstar ja; 

Den, det ej vill, röstar nej; 
Vinner nej, hafva stndsfullInäktige godkänt det af helT P ege

low under öfverläggningen i ämnet framställda yrkande. 
Voteringen utföll med 47 ja mot ;).5 nej, hvadan stadsfull

mäktige fattat sitt. beslut i öfverensstiimmelse med japropositionen. 
J a röstades af herrar ordföranden, vice ordföranden, Almgren, Axel 
)f. Andersson, O. J . Andersson, Johan Andersson, Ceder, Dahlberg, 
Joh. Ludv. Eklund, Enell, Fries, Hammariund, Herlitz , Hernlund, 
Höglund, Jonsson, Kjellberg, Klefbeck, von Koch, Lagergren, 
Lagerholm. Lamm, friherre Langenskiöld, Larson, Laurent, Lau
rentz, Lindqvist, Lundbergh, L~ndström, Marcus, Fredrik Nilsson , 
)forblad, Norström, Palme, Plehl, Rabe, Ramstedt, grefve YOIl 

Rosen, Rystedt, Sonden, Staf, Sundell, Tengdahl, 'Vahlin, Wa,-
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burg, Wester och G. F. Östberg:. samt nej. af herrar d'Ailly , 
Alderin Alexanderson, Axelson, BOIJe af Gennas , Brund~n , Buhre, 
J osef Oarlsson, Edberg, Oskar Eklund, Fränekel, F.örsehus, Hall
ström, Hildestrand, HjortzbeI'g, Gu~taf Karlson, Klll~wall , Lmd-

.1 A E MaO'nussQn Gustaf Nilson, Ohlsson, Olm, Pegelow. mUl c, . . o J • 

Ram ström , Richert, Romare, Rosengren, Schönthal , SJögreu, Sjö-
ström, Söderberg, Theiander, "\Vallenherg. "\Vassberg och W eli n. 

§ 3. 

Godkändes, sädan den af utskottet föreslagits. 

§ 4. 

Efter yttranden af herrar vice ordföranden och G ustaf Nils-, 

son godkändes paragrafen med den af den förre föreslagna ändring, 
att de i början af paragrafen förekommande orden: .Automobil fa l' 
ej framd" ifvas» utbyttes mot »Automobil fär ej , där icke efter 
behörig anmälan om skedd förstärkning af b"O eller viadukt öfver, 
stltthällareämbetet ' annorlunda förordnar, framdrifvas ». 

§§ [) och G. 

Blefvo godkända. 

7 §. 

Yttranden afgafvos af herrar Enell, Gustaf Nilson , vice ord
föranden , Enell och Alderin. 

Under denna öfverläggning hade yrkats dels bifall ' till ut
skottets hemställan , sävidt anginge föreliggande paragraf, och dels 
af herr Enell, att paragrafen mätte godkännas med följande ändrade 
lydelse af dess andra punkt: 

»H vad i de för Stockholm gäl1a~de ordningsföreskrifter iiI' 

stadgadt om arbetsäkdon skall i tillämpliO'a delar "älla automobiler, 
b b 

ufsedda för transport af gods; dock att hjulringar af gummi skola 
begagnas. I öfrigt äge sagda föreskrifter, i hvad de röra hjulrin
gar och skenor, samt om skylt, ej tillämpning ä automobil. » 

~ä.mhkt dessa yrkanden gjordes propositioner, och fÖl'klarades 
propOSItIOnen ä bifall till utskottets hemställan uti uu ifräO'avarande 

b 
del vara med öfvervägandc ja besvarad. . 

B estämmelsen om tiden fö?' kungö'l'elsens ikm.{tt?·ädande, 
Blef äf,'enledes godkänd, 
Utshottets inleclande hemställan förklarades besvarad O'enom 

fullmäktiges beslut vid behandlingen af kungörelseförslaget, " 
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