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På grund av vissa ombyggnad s arb e t en för den blivande tunnelbanetraflken 
avstängts trafiken i södertunneln på sträckan Ringvägen - Slussen från och 
med dagtrafikens början måndagen den 13 Juni till omkring den 31 Juli 19*9« 
Med anledning härav komma tågen på linjerna 3 och 19 från förorten att vän* 
das vid tunnelstatlonen Ringvägen och på sträckan Ringvägen - Slussen lnaät» 
tes en tillfällig bussllnje - linje 8 B - som ersätt».;«’ tg för den Indragna 
tunnel traf iken.. *? «• |
r . Spårvägs trafiken *
-K, Tunne la tat lonarna

I-e nuvarande tunnelstatlönerna vid Slussen och: Medborgarplatsen indras 
under ovannämnda tid»

Tunnelstationen vid Ringvägen bibehålies, och utnyttjas såsom säcksta-, 
tion. För att. ordna in-. och utfarten- till stationen har en ny övergångsväxel 
inlagts omedelbart söder-om den nuvarande öv ergångsväxeln vid tunnelmynning
en (se nedan). •

2. Vagnar
För att undvika omkoppling av tågen som vänder vid Ringvägens tunnel- 

station, komma endast vagnar litt, A24;och B2* att användas-.
Vid infart till Ringvägens station skall, föraran tända tunnelbelysning

en. Efter ankomsten till stationen beger sig konduktören på v3 till tågsät
tets sista plattform, körriktning Slussen, öpprrar skyddsluckan över kontrol- 
' isrn ocn. tänder'tunnelbelysnihgen. Föraren, som under tiden kvars.tamiar på 
sin piats, släcker därefter tunnel,belysningen, stänger skyddsluekan och be
ger sig till tågets motsatta, ände för- kör ning, mot förorten. ,■

Förarstolar.finnas i tågsättens båda ■ändkupéer. Len förarstol, som ej 
användes, skall placeras framför utgångsdörren på vagnens högra sida l*teör- 
riktningen räknat, ■ l.v,.

3* Bvergångsväxlarna vid Södra tuansImynningen-,
a) Bevakning
För att övervaka körningen genom de båda övergångsväxlarna vid Södra 

tunnelmynningcn utsättes en signalvakt, sca tillika är växelvakt. Signalvak
ten är befälhavare för alla tågrörelser genom växlarna och hår placering en
ligt nedanstående plan. Han skall,vara utrustad med handsignallykta och sig
na lf laggor, en grön cph en röd, , * öi. -: ■ . , • .
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b): Signalera gtoppmarken m.m.
Vid tunnelmynningen äro två färgljussignaler - A

Signal;- •/QQh» 
växelvakt. .

och B - riktÖde mot
signalvakten, och uppmonterade, en på vardera t̂ m̂pel väggen-' för resp', spåri^/ 
Signalerna äro tvåfärgssignaler med rött/sken och manövreras av tågen-medelst 
spår ledningör na -SA ooh> SB enligt planen ovan.: Be utvisa ora Håll stationsområ
det vid Ringvägen och spårsträckan därifrån fram till tuhhelmj^hingen är
från tåg e l l e r  ; e - •* ?/•* ‘ - no-; a ’ ’ ' v.- * : » •" : -  **  • - •- * i

-  : * Tre s t op$ m ärken k  I ,  I I  och  I I I  -  är»o 'u p p s a tta  e’ri 1 igt:p 1 à h ê n . ; :;“ r

Tei e f ç n f  örp  I n d e l a e är U p p rä tta d '• mellan: R in g  v ä g  eh s: station boh s igtiö  i -
vakten.

4. Kör ning genom övergångsväxlarna 5
.a) Tåg not Ringvägen • -Q
Tåg på llnjé 8 skall som regel införas till den’västra::plattfbrfoéh’öclV 

tåg på lirije 19 till den östrå. * - * 7 * * .« :fcj
På tåg ’.not'- Ringvägen ankommer’■ till det södra stoppmärket (i) skall sig

nalvakten ge kör-signal till föraren med signalflaggari éllér, då denha ej käri ‘ 
tydligt skönJas> mod Äandsignallyktan, såvida ifrågavarande tågväg är klari~ : 
Beträffande linje 19 skali 'dessförinnan den södra Infartsväxeln omläggas för 
kurvspår. Denna växel, vilken är den enda, som behöver manövreras, skall nor-, v ■malt ligga för rekspår. Föraren .är skyldig att kontrollera växelläget och 
som kontrollåtgärd -förvissa* sig om att ifrågavarande signal visar grö rit sken/ 
innan han kör ln i tunneln. ' ^

b) Tåg mot Johannes ho v . - ■ ' : • • -
Tågen skola avgå från hållstationen Ringvägen på ordinarie avgångstider 

'*ch framgå till: stöppinärkena II resp. ÏIT, varifrån vidare utpassage 'dirige
ras-av signalvakten. ' ft V-

i på tåg: mot. *Cbharme3hov ankommer till et t dera stoppmärket ger sighalvak- 
ten klarslgnai'till förörferi med signalflafegan elïer vid behov möd handsighal- 
lyktan, under förutsättning att tågvägen är klar/ Skulle' två'tåg samtidigt 
ankomma till str.ppmärkena II och III, skall signalvakten bege sig fram mot tå
gen och ge det tåg, som s'sal1 vänta, stoppsignal, varefter det andra tåget



/skall erhålla klarsignal.
e) Hastighetsbegränsning.
Från en punkt belägen 100 meter söder om stoppmärket utanför södra 

tunnelmynnlngen och till hållstationen Ringvägen får körhastlgheten ícke vid 
något tillfälle överskrida 20 km/tlm. EJ heller får i riktning mot förorten 
körhastlgheten överskrida 20 kn/tlm mellan hållstatlOnén Ringvägen och över- 
gångsväxlarna vid tunnelmynnlngen.
B. Busstrafiken. Bussllnjé 8 B, Slussen - Ringvägen.

1. I/.?.,*» sträckning. > ‘ • ->s'¿tesvtiíth¿8Tft •.£
Södprgatans mynning vid Brännkyrkagatan - Södergatan - Katarina Banga-

ta - Götgatan - ölandsgatan - Älvsborgagatan - Ringvägen - Götgåtan. .
2. Hållplatser.

Slussen. Avatlgnlngsplats belägen 1 Södergåtans -västra del Invid Brännkyrka- 
gatan. Ändstation, belägen 1 Södergatans östra del Invid'Brännkyrka
gatan. .

iedborgarplatsen. Hållplatsen mot Ringvägen, belägen norr om och Invid håll- 
pl&tssa fCi linjerna 76, ;77,coä'f9 B,
Hållplatsen mot Slussen, belägen norr nm och Invid hållplatsen'för 
linjerna 76, 77 och 79 B.
Péstlgnlng vid Medborgarplatsen medges endast i riktning mot Ringvägen. 
"Trafikant som önskar påstlga 1 riktning mot Slussen hänvisas till öv
riga busslinjer 1 Södergataa eller Götgatan. Påstlgnlngsförbu-jet gäller 
icke trafikbefäl •! tjänsteutövning. ‘ . ríriti-'

•Ringvägen. Avstlgnlngsplats, belägen 1 Ölandsgatan Invid Götgatan.
Ändstation, belägen 1;Götgatan 1 lokalgatan omedelbart norr om nuvaran
de tunnelnedgången. „

,3« Vagnar»; \ ■ "•: :..; • • :«•
Bussarna- äry. bemannade med endast förare. Dörrmanövrerln§en för dörrar

na 3 och 4 har flyttats till förarplatsen genom en,, drag- och tryckstång lagd 
1 metallslang^mellan, förarplatsen peh fasta.ksnduktörens.,plats. Genom denna 
stång manövreras.berörda dörrventller.j *,• »?• ..■ .

Vidigångsättning från hållplatsen mås t o förarna. Iaktta skärpt upp
märksamhet bakåt. rå..avgång3tlden är Inne eller 1 övrigt då buss skall avgå 
-från.hållplats, skall vakten vid dörren, under förutsättning att av- och på- 
- stlgnlngen.-är avslutad'ropa till föraren,'klart,- stäng dörrarna", Därefter 
ger vakten körtecken med armsignal {Slgnallnstr. sid 3^, sem ay föraren kan 
• avläsas 1 backspegelns Al

Vid de tillfällen, då särskild dörrvakt ej finnes vid Medborgarplats sn̂  
skall spärrkonduktören.även tjänstgöra som sådan, vakt och ge körteckcn med 
armsignal från.hållplatsområdet. •., • ..'•••i.,■ fe¡j -ssa-artotii

På- och avstigning skall ske genom både på- och aystlgnlngsdörrarna. 
Mittdörron-är stängd, vilket utmärked med skylten "Htängd dörr". •

Vid körftlng. från Ringvägen skall föraren 1 god.tid utropa "Någon av
stigning vid Medborgarplatsen" för att få reda på om vagnen behöver stanna



vid denna hållplats.
.4-.- Vagnskyltning» , ...__ . .. , g ., .

.X inJenniqmerskyltai?;- 8 3, .... , • •  ̂̂
Destinationsskyiten. ersättes raed pappskyltar.

• Pappskyltar;- ”Slussen. - Ringvägen". ^  ’ / -,rtê av;j
I nattraflk: ”Anslutning tij.1 linjerna 8 och 19" resp.

. .”Anslutning 13,1 i linje 19”*
5. Avlösningsplats: Södergataryterännkyrkagatan . •
6. B to lp telefon med hr 1721, ansluten till bolagets telefonnät’,' finnes 

uppsatt vid ändstationen i Södergatan.
C. Taxe- och bilJettfeest&ramelser,.. , . . ...7̂.'."7"’'

. Ked hänsyn till den. korta, körsträckan, varigenom biljettförsäljning 
på bussarna ej skulle medhinnas, kommer biljettförsäljning ej att äga ruia på 
bussarna. I stället.ordnas med avgiftsupptagningen i spärrar vid ändstatio-^ 
nen samt vid hållplatsen Medborgarplatsen (dock endast i riktning met Ring
vägen). i'" * % /- • , «• .. . . .. ... , ? T

Med anledning härav måste en del ändrade bestämmelser införas för bil
jettförsäljning vid spärrarna och visering på vagnarna ra.m. enligt följande:

1.‘ Spärrarna vid Södcrgatan och Medborgarplatsen (endast 1 riktning mot
Ringvägen).
a) GrundbilJetter sem säljas 'vid dessa 3pärrar måste kunna skiljas från 

övriga grundbiljetter för att berättiga till passage förbi spärren vid Ring
vägen till linjerna 8 och 19 utan att makuleras; de äro därför påtryckta ett 
rött diagonalt streck. $S||

b) Grundbiljetter från andra linjer, som uppvisas för Övergång, skola 
av liknande skäl icke makuleras i* spärrarna utan förses med ett tydligt ln- 
riv 1 biljettens underkant. ,{

c) Ön; en grundbiljett, lnriven i Í1 eller II-III. uppvisas för över- 
gång, skall den enligt ovan lnrlvas 1 underkanten, men dessutom skall enligt 
allmänna taxebefftämmelserna, en blå-T-stämplad tilläggsbiljett säljas för 
resa inom zon I. TilläggsbilJetten skall’ omedelbart makuleras enär den en- 
"dast avser färd på linjet B, Skali 'farden utsträckas lisor t om Ringvägen, säl- 
Jés dessutom en blå eller röd T-stämplad tilläggsbilJe11', som icke makuleras,

' För försäljning, inri v, markering, visering-m.ra. av biljetter samt för 
visering och markering av period- och skolkort o.d. gälla i övrigt do vanli
ga sp ärrb e's t ämmel serna.

Obs, All spärrpers cnä v med tjänstgöring i spärrarna vid Slussen och 
Medborgarplatsen skall under ovan angivna tidsperiod vara försedd mod blå- 
grå grundbilJetter, med etf påtryckt rött diagonalstreck. Biljetterna fin
nas att utkvittera vid Ga EdsWe Efter återgång till trafik i tunneln skola 
ev.’överblivna biljetter av dehna typ ej återlämnas utan sliitförsÄlJas i 
spärrarna. *•' '* r - : '* ; ;



..... - 5^-
2, Spärrarna vid Éingvägen för färd med linjerna 8 och 19.

a) Trafikanter från linje 8 B ledas med särskilt anordnade räcken . 
direkt till .tågen på linjerna 8 och 19 och få T regel ej yaré sig‘i>iijett 
eller kort viserade . vld> spärren, . , #  ̂ ‘ .

i>| 'vypåstigande trafikanter och trafikanter som Övergå från annan lin
je än 8 B häftVisas till de'Vanliga spärrarna, där biljéttförsåftjnir^y.vise- 
ring b ,ro. av biljetter och kort sker enligt de vanligs .b^stäimelöerhä^

c; Skulle trafikant från ilnje 8 B passera spärren för nypåstigande, 
skall han få utan vidare passera. Sådan trafikant igen^ännes genom att han
‘uppvisar . ...... . . , ,r. • »/t%;, t . •

’"”'grundbilJett med rött streck jämte zontillägg, eller _ .3 . v r A ■ • * ‘grundbiljett med inriv.i.underkanten Jämte.Ecntillägg, el^or 
” på linje 8 eliér 19 giltigt vis erkort, î;lér< ... , ■
4‘4* på linje 8 eller 19 giltigt klippkort,. som T-.klippts i förorts-t *

ruta,  ̂-r_f. rfåo• '•
®  Saknar trafikanten sådant färdbevisi 3kall grundbiljett lösas i spärren, 
ev." msd zdntiljägg,* eller, betr. klippkorten, klipp ske 1 förprts.ruta,... ,.

e
Spärren 1 Götgat^ » vid »Ringvägen för färd med linje 3 Bv 
a) Trafikanter från linjerna 8 cch 19 ledas med särskilt: anordnade

räcken direkt till*bussarna och få därvid i -regel varken .biljetter eller 
kort.-visarade. Konduktör,, :som utsatts- för kontroll m.ra, vid- bussarna, skall 
dock, så ofta ske kan, företa stickprov betr* färdbevisen.*: Om. trafikant då 
uppvisar biljett, eller kor-t,vgiltigt inom- gon 1 får han utan vidare passera, 
i annat fall -skall -.vederbörlig avgift erläggas* ; . * -':V.! dti; qM s

,b).- Nypåstlgancle .trafikanter och trafikanter: pten ..giltigt /färdbevis el-*' 
lar sem Svergå. från annan., linje. än; linjerna-.8 och, 19 skola'erlägga vederböf^'
lig avgift till konduktören på hållplataområ^et*- ̂ enne medfifcr samma bme-tter 
3cm säljas på ytnätets stad3lmjer, d.v,s* dels vita grundb.ilJ 2 ' J

V
vid,övergång med biljett; inriven i II/eller II-III, blå tilläggsbilJet t er,

k. Vagnarna på linjerna 8 och 19*
KbricLuktÖr.erhas ål^ggöhderiäiro dosamma som VÄtiligt .för ¿feösa linjift^ ;-yf 

dock med följande ändri hgax?i..-V ; !i v.*fs'* »M$---
a) Betr.- trafikant, som.;påstigit linjerna 8 och 19 vid Ringvägen,; V' 
Orundbil jett‘, försedd med rött streck, skall endast; viseras (eV. skall 

även zontillägg Väljas). - ’: % v -  ^ ■ :ÉSl
=5 ‘ Grundbirjett> försedd med inriv i underkanten fcakaieffas (ö v , skall äv?.p

zontillägg.- säljas) • ; ?,,t; ” $ViV’: ' i \
b) Betr, trafikant, som påstigit linjerna 8 och 19 vid annan plats än.̂ 

Ringvägen« , • • ■ .... v , ¿.iv'-(X.
GrundbilJett, försedd med rött streck, är likställd med en vanlig 

grundbilJett, som uppvisas för övergång och skal} sålunda raakulefas (sv, • 
skall även zontillägg säljas).

GrundbilJett, försedd med inriv 1;underkanten gäller oji-



Blljetten ärlikställd ned en redan makulerad biljett, varför ny av
gift skall erl8ggas, > '

SpärrkonduktOrerna vid Slussen, Medborgarplatsen och Ringvägen komma 
att förses med särskilda schema betr. bilJettförsälJning, kortviserihg m.m.

6. Särskilda bestämmelser beträffande ytnätets spårvägs* och, bussllnjer. 
(utom linje 8 B).
Taxe- och bllJettbeBtämmelserna gälla oförändrade, ddok med deh skill

naden, • ’• Ç. * ' ... ‘ .
att om en grundbiljett, försscd med rött streck, uppvisas för övergång, 

är den likställd med och skall behandlas på samma sätt som en vanlig grund- 
blljett, samt

att om en grundbiljett uppvisas med inrlv 1 underkanten är den lik
ställd med en makulerad biljett och sålunda ogiltig, varför ny grundbiljett, 
ev, med zontillägg skall lösas.
B. Tur- och tjänstgöringslistor samt.flcktldtabeller. ^

Nya tur» ooh tjänstgöringslistor skola tillämpas och nya tldtabella- 
anslag utsättas utefter linjerna.

En broschyr innehållande' Upplysningar om trafikär-dringen m.m. Jämte ^  
tidtabeller har iordr.lngsställts ooh skall av personalen på linjerna 8 och 
19 samt 64 och 75 på begäran utdelas till trafikanterna fr.o.m, den 8 dennes.
E. " Kållplatsändrlng vid Rlngvägeh/Oötgatan, körriktnlng norrut. för linjerna

33 och-, 73 samt linjerna 76, 77, 79 och 79 B.
För att öka framkomligheten för gångtrafikanter på Oötgatans västra 

sida mitt för ändstationen för linje 8 B, flyttas hållplatsen för linjerna 
76, 77, 79 och '79 B,■ körrlktnihg norrut; till hittillsvarande hållplats för 
linjerna 33‘och'73* norr om ölandsgatan. Hållplatsen för linjerna 33 och 73 
flÿttas 1 »in tuf ca 20 meter norrut.'
F. PeraonSlvägher. ‘

5. Schema för spSrrkonduktörerna.

Under' tldeh för tunnelns avsstängning vidtages nedanstående förändring
av berördä personalvagnsturer.
Personal spårvagn 53 Vardagar. - •
Avg. Edstn kl. 4.ÔO

Parsor.alepArVagn 55 Vardagar. 
Avg." Edstn "Icl.ToT

1 ) XI. 4.22 vid Julbg samtrafik med

4) samtrafik med psbs 553 och psv 46 till- Nrstn
5) " " 55B " psbs 254



Avg.

Ank.

Rv kl. 4.44 i) 5.08 2
Smt u 4.48 5.12 3Rv " 4.53 i) 5.17 2

1) Samtrafik med psv 53
» n  ii ii c c

3) " " " 43 till Nrstn

Hittillsvarande samtrafik mellan tur 1/12 och pv 46 vid Srot kl« 4.53 indra

PersonalspArvagn 55 Sön- och helgdagar.

A v & -
Edstn kl. 6.23
Jhov ii 6.33Ank. Rv ii 6.36 1 )

Avg. ii ii 6.48 1 )ii Jhov it 6.51
Ank. Edstn n

7 . 0 1

l) Samtrafik med porsonalbuss 55 B

Pesonalbuss 55B Son- och helgdagar.
Avg. Rv kl. 6.37 1)
" Smt " 6.41 2)

Ank. Rv " 6,46 1)
1) Samtrafik med psv 55
2) " " linje 4 tur 20 till Nt.

Stockholm den 8 Juni 1949 
Trafikdirektören


