
Sveriges modernaste 
skötselstation för 
gengasaggregat 
Av avdelningsingenjör C. Hammarskjöld 

Det är tyvärr så att gengasaggregaten för att 
arbeta. tilHredsställande fordra en genomgripande 
och regelbunden skötsel. Om ej skötselarbetet ut-

I

föres enligt alla kons'tens regler, blir följden ome
delbart, att svårigheter inträ,da med vagnarna un
der trafiktiden. 

Enligt gällande staj:1J iga bestämmelser kommer 
härtill, att allt skötselarbete med gengasaggregat 
måste utföras utomhus. Med hänsyn till de svåra 
väderleksförhållanden, som under en stor del av 
året äro rådande här i landet, är det nödvändigt, 
aH den personal, som dygnet runt vid Horns
bergsgaraget är sysselsatt med detta arbete, bere
des lämpligt skydd, och aH alla anordningar vid
tagas som äro möjliga för att underlätta arbetet 
och förhindra riskerna för gengasförgiftning. 

Under det gångna året 'ha gengasaggregaten 
vid Hornsberg sotats, kolats och slaggats under 
eH skyddstak, som uppförts över den tidigare 
bränslestat ionen ,för flytande bränsle. Här har 
plats 'funnits för S parallella kÖl'filer, varför så
ledes S vagnar kunnat omhändertagas samtidigt. 
Denna skötselstation har emellel'tid a,ldrig varit 
någon fullgod lösning av problemet men har 
kommit till användning för att draga nytta av 
det befintliga skyddstaket. 

De allvarligaste olägenheterna med den hittills
varande skötselplatsen äro, dels att antalet kör
filer är alldeles för litet, dels att utrymmet mellan 
skätselplatserna och garaget är så trångt, att 
stockning av bussar lätt uppstår,innan de kunna 
tagas in i tvätthallen. Härtill kommer, att venti
lationen i 1vä,tthaHen sker medelst sugfläktar och 
att vi således få ett svagt undertryck i denna 
varför gaserna i skötselstationen, särskilt vid 
vissa vindar, gärna tränga in i tvätthallen till 
obehag och men för där arbetande personal. 

Nu är emellertid vid Hornsbergsgaraget un
der uppförande en helt ny gengasstation, som 
kommer att ge plats åt 10 parallella körfiler sam
tidigt. Genom placeringen av stationen ungefär 
mitt på gården har beretts parkeringsutrymme 
för inryckande vagnar, som där kunna vänta sin 
tur att bli omhändertagna. Dessutom finns rik
ligt utrymme mellan skötselstationen och gara
aet varför ovan framhållna stockning lättare börb , 
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Gengasstationens läge på garagegärden vid Hornsberg. 

kunna bemästras. Genom skötselstationens läge' 

På betrvo'o-ande avstånd 'från tvätthallen bortfal.bb 

ler även risken, att gengasen skall tränga in i: 
tvätthallen och garaget. Genom detta friare läge 
blir dessutom luftcirkulationen vid gengasarbets
platserna bättre och risken Iför påverkan av gen
gas således mindre. 

Vid uppförandet av den nya skötselstatione11' 
har hänsyn fått tagas till att spårvägsbolaget suc
cessivt övergå r -från kol gas- ,till vedgasdrift. VieL 
kolgasdrift består skötselarbetet i sotning, slagg
ning och kalpMyllning, men vid skötsel av ved
gasaggregat tillkommer ett helt nytt moment. 
Alla vedgasaggregat måste nämligen genomspo
las dagligen med vatten, och härför är det nöd
vändigt att ha både ti1l.försel av vatten och av
rinningsmöj ligheter för avloppsvattnet. 

Med tanke på de bägge sista vintrarnas starka 
kyla framstår klart risken för frysning av vat
tenledningarna och, inte mindre olägligt, frys
ningen av avloppsvattnet från aggregaten, vilket 
skulle medföra isbildn ing på avloppsbrunnarm. 
med därav ökad olycksfallsrisk och svårigheter 
att föra fram bussarna. För den skull ha 6 av de 

Stationen under uppförande. 



Plan av två skötselplatser m ed 
bränsleupplag, el-värmda spol
-plattor och anordningar för ven

tilation, vatten och avlopp. 

lO skötselfilerna utrustats särskil,t med tanke på 
skötsel av vedgasaggregat. I vardera av dessa 6 
skötselfiler är placerad en s. k. spolplattta, som 
{)lTlger en avloppsbrunn. En dylik spolplatta är 
'utformad som en låda, i vilken vatten cirkulerar 
.som uppvännes genom en elektrisk värmepanna. 
Spollådan och värmepannan äro så dimensione
rade, att man vid en yttertemperatur av t. ex. 
- 30° beräknar få en vattentemperatur i spollå
dan av + 50. Kallvattnet för spolningen av ag
gregaten framföres till skötselstationen i isole
rade ledningar, och dessa ledningar äro till yt
termera visso omgivna av de ,till spolplattorna 
hörande varmvatten ledningarna, varigenom frys
ningsrisken ytterligare minskas. Slangarna för 
spolningen komma att göras självtömmande, så 
att frysningsrisken även här elimineras linder de 
tider arbetet ej pågår. 

Hornsbergsgaraget torde vara ensamt i värl
den om denna utformning av skötselplatserna för 
vedgasaggregat, något som gör det möjligt att 
utföra det krävande arbete, som är en följd av 
att så många bussar rycka in på en gång under 
några kvällstimmar. 

Vid samtliga 10 skÖ1:selfiler för ved- och kol

Bri?n.s/e

Ven/i/a/ion.s
Irv/11/11O 

Vallen for 
.rpo/nin? av 
ved9o.soqq. 

Brän.s/e
Upp/O? upp/aq 

gasaggregat är det dessutom sörjt för god venti
lation. Tvenne bredvidliggande skötselplatser äro 
skilda åt genom en ungefär I m hög skiljevägg, 
som förhindrar att gengas från en skötselplats 
blåser över till en annan. I denna skiljevägg äro 
dessutom upptagna gallerförsedda öppningar, 
som leda upp .till särskilda ventilationsfläktar, en 
för varje skötselplats. Genom aH ventilationen 
sker från sidan i 'höjd med aggregatens luckor 
och öppningar, suges gengasen kortaste vägen 
bort från dessa utan att först behöva passera 
förbi där arbetande personal iansiktshöjd. 

I varje skötselfil äro dessutom uppsatta 2 st. 
kraftiga elektriska lampor, varigenom bästa möj
liga belysning erhålles, vilket torde avsevärt 
minska risken för olycksfall i samband med gen
gasskötseln under den mörka tiden av dygnet. 

Vi hoppas, att på det sätt ,den nya gengasstatio
nen blivit utformad, den skall så effektivt som 
möjligt underlätta det hårda arbetet med gen
gasaggregatens skötsel, och även så långt detta 
är möjligt minska riskerna för gengasförgift
ning och olycksfall. 

Busstaxa efter vikt. 

Tvärsnitt av spolplatta med värmelåda och avlopp. 

Det har i Grekland varit på tal att busspassagerarna skulle 
få betala för sig efter vikt. Så här tänker sig tecknaren 
Chatham i Sv. D. iden omsatt i Stockholm. Det är tydligt 
att "busskondisarna" mangrant få gå in i tyngdlyftargruppen. 
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