
På husesyn 1 Brännkyrk~ahallen 

Den IS oktober nedlades drif rörelsen överflyttades till den ny

ten vid den gamla trånga och byggda Brännkyrkahallen. Spår
omoderna ]akobsdalshallen och väg och Buss har häl sat på i 

den moderna anläggningen och 
presenterar här ett bildsvep från 
olika lokaler . 

Överst eJ! totalbild av hallanläggningen med 
dubbelspåret Kilaberg-Midsommarkransen j 

fiirgmnden samt Arstabron och Södersjuk
huset i bakgnmdm. De ~·.;d<.l utskjutande 
flyglama vid skorstenen inrymma luJislussen 
till spolningsavdelrlingen. Dessaflyglar myn
na ut i skiitselhallen (byggnaden med lanter
niller på taket) som i sin tur står j för
billdelse I/Ied den s/ora uppställningshallen. 
Längst fram till vänster ligger stations

byggnaden. 

T. v. e/J bild }'rån avräkningshallen med 
avräkningsborden och konduktörernas skåp. 
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Hallanläggningen sedd från Hägerslensvägen. 

Liksom i Brommahallen får va~ie /lagn, SOIll tas in i skiilsel T. !t. behållare Iiir trycklujtsanläggllingen och t. v. kontaktorer 
hallen genomgå fil yttre rening genom kraftig valtenbespolning. för div. maskiner inom anläggningen. 



Den ljusa och rymliga sköOtselhallen innehåller två spår /lied tillhöratide sköOtselgravar för den löpande skiitseln, där vagnarna fram
.flyttas j olika tempon med c:a 6 minIIters uppehåll på varje »station»o Fiir vagnar, som måste ägnas längre tid än vad lopande 
band-behandlingen tillåter, finnas i l1Iitten av hallen fyra skötselgravaro Detta är en totalbild av sköOtselhallen sedd från uppställ

ninvshallello-, 

En god belysning iir eJI mycket viktig 
faktor för dem, som arbeta med öOversynen o 
I Brännkyrkahallens skötselgravar är liksom 
överallt annorstädes j hallen lysämnesröor 
uppsatta, som ge en god, jämn och bländ

fri belysningo 
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Under det att i Brommahallen skiitselhallw 
och uppställningshallell på grund av tomt
fiirhållandena ligga skilda från varandra är 
i Brännkyrkahallen de stora hallarna sam
mar/byggda. Fiirbindelsetl mellim skiitsel
hallens spår och uppställnhzgshallens om
besörjes fiirutom av ett på direkta spår av 
två skjutbord riirliga i sidled. Vi se här ett 

par bilder av ett av skjutborden. 

Den iiversta bilden är tagw Just som ell 
vagn är på väg från skötselhallen ut på 
skjutbordet och den mellersta då vag/len 
fortsätter från skjutbordet in (iII uppställ
nirlgshallen. Då vagnama under sin väg 
genom skiitselhallen äro strömliisa sker fram
flyttningen med tillhjälp aven kätting och 
vid passerandet av skjutbordet dras vagnen 
med en wire från en på skjutbordet an

bragt motor. 

___ o 

All trar/sport av vagllama inom hallarna 
utföres av hallpersonalen. Trafikpersonalen 
lälllnar alltså vid inryckning av t~~en på 
uppsamlingsområdet utar:(ör skiitselhallen och 
hämtar vid utryckningen vagnarna, där de 
stå framkiirda utanfiir uppställningshallen. 
Denna bild visar bangården framfiif upp

ställningshallen. 



Här en bild från själva pan/lrummet. med de tre vär11lepmlrlorna. 
var och en med 45 /1/2 ddyta. 

Att för den oinvigde komma ner i skötsel
hallens underjordiska innandihnen är som 
alt komma in i en djungel av rör och 
apparater. Den ö'versta av dessa bilder visar 
fÖ'rdelningen av rö'rstammarna fÖ'r värme och 

varmvatten. 

Denna bild visar det virrvarr av rör. pumpar 

och hydroforer. som krävs för alt spolrören 

i skö'tselhallens första station skola arbeta 

med önskad effektivitet. För att de fina 

hålen i själva spolrc;ren inte skola täppas 

till av avlagringar tillsättes spolvattnet vissa 


kemikalier i mycket små mängder. 

(En utförlig beskrivning av Brännkyrka

hallen var infiird i nr 3/1944 all Spårlläg 


och BlISs. 
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