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U/ldrr ge/lgasem fiirsta tid ägde skötseln fil/II /Ile på garagegårdelI. 

Gengasdriftens facit 
AV FÖRSTE VA GNINGENJÖR CARL HA i\tflvfARSKJÖLD 

När nu gengasdriften vid 
Stockholms Spårvägar avveck
lats och helt ersatts av drift med 
flytande bränsle är det måhända 
skäl att göra en återblick på de 
gångna sex gengasåren och nå
got dröja vid de erfarenheter 
och rön, som därunder gjorts. 

Nä r kri get bröt ut den l sept. 
1939, vidtogos från statsmakter
nas sida omedelbart ganska dras
tiska åtgärder fö r att reglera 
förb rukningen av flytande bräns
len . Det stod då klCirt, att det 
"a r nödvändigt att söka skaffa 
ersättning för de flytande bräns
lena, och den enda väg, som syn
tes möjli g att gå, var att sätta 

sin lit till gengasen. Här må 
dock ärligt utsägas, att det var 
ganska få av oss, som då verldi
gen trodde, att det skulle vara 
möjligt att helt omlägga buss
driften i Stockholm från flytan
de bränsle till gengas. 

Emellertid igångsattes förbe
redande åtgärder så gott som 
omedelbart, och under oktober 
1939 beställdes från AB Hägg
lund & Söner 25 kolgasaggregat 
av typ Svedlund i koffertutfö
rande att upphängas på bussens 
bakgavel. Vid denna tidpunkt 
var det ej fråga om val mellan 
kolgas och vedgas, utan endast 
kolgasdrift kunde komma 

fråga, och bland koIgasaggrega
ten stod Svedlunds konstruktion 
i särklass . Ej heller hade man då 
börjat att placera gengasaggre
gaten på släpkä rror, utan i samt
liga fall vara aggregaten place
rade på själva fordonet. 

Man var väl medveten om att 
en upphängning baktill på bus
sen av ett tungt gengasaggregat 
skulle medföra avsevärda olä
genheter, och man sökte därför 
rent konstruktivt minska vå
dorna därav. Aggregaten upp
hängdes i en särskild ställning, 
som var fastsatt i längsgående 
takplåta r för att fördela aggre
gatets vikt över en så stor del a v 



r. I'. ["äldiga fravar lcigoJ kolsäckama och sellale . vedsäckal"l/a 
uppstaplade i spårvägsbolagets .J'lrråd vid Arstadal. 

karossen som möjligt. Aggrega
ten gjordes även avlyftbara, så 
att man icke skulle behöva ställa 
;IV en hel buss, om fel uppstått på 
aggregatet. Detta var i och för 
~ig en nyhet, då tidigare gengas
aggregaten varit fast monterade 
på fordonen. 

De första aggregaten levere
rades i slutet av år 1939, och den 
IS januari 1940 insattes den 
första gengasdrivna bussen i tra·· 
fik på linje 75. Samtliga 25 bf.
ställda koffertaggregat voro pla

cerade på ombyggda bussar den 
IS mars samma år. 

Vid denna tidpunkt hade vi 
emellertid icke renodlad gengas
drift, då dessa bussar även voro 
utrustade med hjälpförgasare för 
bentyldrift. Avsikten var, att det 
flytande bränslet endast skulle 
användas som tillsats bränsle i 
stigningar och under svårare 
trafikförhållanden. Åtgången av 
flytande bränsle blev emellertid 
onormalt stor. 

Under år 1940 fortsattes suc

cessivt ombyggnaden av bussar 
för kolgasdrift, och den I de
cember 1940 voro sammanlagt 
184 vagnar ombyggda, och fr. 
o. m. denna dag användes för 
trafikändamål uteslutande gen
gas u~an tillsats av flytande 
bränsle. 

Sammanlagt hade då inköpts 
65 koffertaggregat, men red<tn 
ganska snart visade det sig, att 
dessa medförde högst allvarliga 
skadeverkningar. Den främsta 
nackdelen var, att det a v gengas
aggregatet förhöjda hjultrycket 
på bakringarna medförde ökat 
ringslitage, vilket ju var särskilt 
ödesdigert under en tid , då 
största sparsamhet med ring
gummit blivit av nöden. Dess
utom visade det sig, att takplå
tarna, vilkas uppgift var att för
dela aggregatets vikt över heh 
ka rossen, icke hade åsyftacJ ver
kan, utan att påkänningarna på 
Inkre delen av karossen mecJ
förde, att denm del vis bröts 
,-önder. 

Under sommaren 1940 hade 
emellertid på en del håll även 
framkommit släpkärror, på vilka 
gengasaggregaten placerades, och 

KojJertaggregalen voro i/Iga läUmanii"rrrade dOl/ingar. ,-pårvägsbolaget beställde i fort



sättningen uteslutande sådana. 
Under hand ändrades även samt
liga koffertaggregat till släp
kärror. Det är att beklaga, att 
härvid inget exemplar undan
ställdes för museiändamål, utan 
i dag äro dessa aggregat beva
rade endast i bildform. 

Under kolgasdriftens första 
tid var man närmast förvånad 
och tacksam över, att det hela 
över huvud taget gick och tog 
som en naturlig sak, att besvär
ligheterna och olägenheterna 
voro många. 

Efter hand vidtogos emeller
tid·olika åtgärder för att minskl 
de värsta olägenheterna. Det vi
sade sig således tämligen · snart, 
att bränslepåfyllningen . ute på 
linjen medförde stora · svårighe
ter, då släpkärrornas första kol
behållare endast rymde 3,5 hl 
och krävde mycket täta bränsle
påfyllningar. Samtliga kolbehål
lare utbyttes därför mot större. 
rymmande 9 hl, sannolikt de 
största kolbehållare, som varit i 
bruk vid kolgasdrift i vårt land. 
Med denna bränslebehållare kräv
des bränslepåfyllning först efter 
ca sex timmars körning. 

De främsta bekymren vållades 
under den första tiden av att 
gengaskolen voro av mycket 
ojämn kvalitet. Detta berodde 
på att de dåtida träkolen oftast 

Kioske/l för gellgasji;rmännel1 och ansla;zstavlan för körbara bussar, närn1(iSt hos/w I 

parkeringsplan. 

framställdes i milor, vilket med
förde, att träkolen ofta voro 
uppblandade med stenar och 
andra föroreringar, som bildade 
slagg och medförde allvarliga 
driftstörningar och stort repara
tionsbehov. På grund av den for
cerade t räkol f ramställni ngen 
voro träkolen · dessutom ofta då
ligt genomkolade. Som en gene
rell erfarenhet av kol gas- och 
vedgasdriften, måste framhållas 
att den första förutsättningen 
för en störningsfri drift är, att 
bränslet är av högsta kvalitet. 

En allvarlig störningsorsak vid 
kolgasdriften var, att kolgasag

gregaten visade stor benägenhet, 
att efter endast några timmars 
drift ge allt sämre motoreffekt, 
beroende på sotbeläggning av 
filterdukarna. Detta gjorde, att 
effektminskningen för våra bus
sar blev bes~är1igast för de vag
nar, som voro insatta i heldags
trafik, då effektminskningen 
framträdde kraftigast just under 
eftermiddagsrusningen, vilket 
medförde ett flertal vagnbyten 
och inställda turer på grund av 
för svag motor. 

En tydlig minnesbild från den 
tiden är, hur bussarna fastnade i 
Götgatsbacken eller Harnngats-

Två typer av kolac~gre<(iat på släpkärra. T. 1' . Nt med liten ko/behållare (rymd 3,5 hl), t. h. ett med den sförre behållaren (rymd 9 hl). 
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Totalbild av gengasstationen. 

backen. För att råda bot mot 
detta utsändes på linjerna under 
dagen särskild personal med ser
vicevagn för att företaga upp
repade sotningar av aggregaten 
och dukarna, men ej ens detta' 
va r tillfyllest. Den successivt 
minskade motoreffekten är må
hända ett av de mest bestående 
minnena från kolgasdriften. 

På grund av den långa gen
gasledningen under bussen vål
lade baktändningar från motorn 
ofta förstöring av säkerhetsfilt
ret och sönderslitning av filter
dukarna i filterrenaren vilket i 
sin tur medförde snabb förslit
ning av motorn. I gengasledning
en in~attes därför ett spärrfilter 

T. h.: Cel/gasstatiollclIs spolplatta 

Nedall : Skiss iiiler 	 oClIgasstatiollclIs kärfiler 
c, brällslcllpplag.' 

Bron.s/e
uPP/~7(l 

av förstärkt utförande och en sä
kerhetsventil. Vid upprepade 
tillfällen inträffade även hop
sugning av bränslebehållaren på 
grund av att fläktspjället i pri
märluftledningen täpptes till un
der drift. För att förhindra detta 
insattes ett extra primärluftin
tag, försett med viktbelastad 
klaffventil. 

Kolgasaggrega ten voro des s
utom mycket besvärliga att, re
parera. För att byta den murade 
innerdelen, måste · aggregatet 
plockas sönder så gott sorn helt 
och hållet. Detta gjorde, att re
parationerna blevo omfattande, 
tidskrävande och dyrbara. Här
till kom, att kolgasdriften som 

i gellol/lskämillg. 

/licd spolplatlor-o(h 

Av/opp-"orunn. 

sådant rent ekonomiskt visade 
synnerligen dåligt resultat, då 
kostnaderna mångfaldigt över
sk red bränslekostnaderna "id 
drift med flytande bränsle . 

Det var därför helt naturligt, 
att man såg sig om efter utvä
gar att minska de stora kostna
derna för kolsgasdriften , och 
härvid framstod som en möjlig
het att ersätta kolgasdriften med 
vedgasdrift, då utförda provkör
ningar visat, att man kom unge
fär lika lång vägsträcka på 1 hl 
bilved som på 1 hl bilko!. Priset 
på gengasved var dock avsevärt 
lägre än på gengaskol , varför 
vid en övergång till vedgasdrift 
avsevärda besparingar i bränsle
kostnaderna kunde göras. 

När vi beställde våra första 
aggregat i oktober 1939, funnos 
emellertid såsom ovan framhål
lits icke några pålitliga vedgas
aggregat att få. Under 1940 bör
jade dock -en hel del olika typer 
komma i marknaden. Under de
cember 1940 erhöllo vi 2 vedgas
aggregat av skilda fabrikat , som 
insattes i drift och provades. 
Proven avbrötos emellertid på 
grund av mindre gynnsamma 
resul tat. 

I januari 1941 fingo vi emel
lertid 2 Hesselmanaggregat, som 
visade sig fylla de krav. man :111

såg sig böra ställa på desamma . 
Successivt inköptes allt flera så
dana aggregat, och den I ol<to

160 



Aggregatet Fedas. 

ber 1942 var kolgasdriften helt 
ersatt av vedgasdrift med aggre
gat av Hesselmantyp och sam
manlagt 174 vedgassläpvagnar 
hade då anskaffats. Antalet till 
gengasdrift ombyggda bussar 
uppgick efter hand till 204. 

Redan under kolgasdriften 
hade den dagliga skötseln av kol
gasaggregaten medfört avsevär
da svårigheter. Till en början 
sotades och slaggades och fyll
des bränsle i den nya stationen 
för flytande bränsle omedelbart 
framför skötselhallen, men detta 
medförde, att gas trängde in i 
skötselhallen i garageanlägg
ningen. Under år 1942 uppför
des därför på garagegården en 
stor skötselstation med 10 körfi
1er varigenom de tidigare olä
genheterna avsevärt minskades. 

Vid övergången till vedgas
Drift tillkommo emellertid en del 
svårigheter, som till en början 
verkade rätt avskräckande. Det 
förhåller sig ju så, att vedgas
aggregaten äro försedda med 
,olika renare mer eller mindre 
fyllda med vatten, som dagligen 
måste avtappas, och även vattnet 

Sot och stybb rakas ut före genomspolningen med Fallen. 

från kondensvattena vskil jarne 
under bussen måste tappas. Där
till kommer, att vedgasaggregaten 
kräva en ordentlig genomspol
ning med vatten åtminstone var
annan dag. 

Med de bistra erfarenheterna 
från de kalla vintrarna 1939-' 
1941 stod det klart, att särskilda 
åtgärder måste vidtagas för att 
även vintertid kunna ge vedgas
aggregaten en tillfredsställande 
skötsel. För den skull utforma
des vår nya gengasstation på ett 
sätt, som vi torde vara ensamma 
om ej blott i vårt land utan även 
i andra länder, där vedgasdrift 
prövats. I samtliga 10 körfilerna 
inlades nämligen avloppsbrun
nar, omgivna av rektangulära 
järnlådor, i vilka cirkulerar vat
ten, som uppvärmts aven elekt
risk vattenvärmare om :)5 k'vY. 
För vattencirkulationen använ
des en särskild cirkulationspump. 
Vattentemparturen regleras ge
nom termostat. Anläggningen 
är så dimensionerad, att även 
vid en yttertemperatur av - 30° 
avloppsbrunnarna äro frostfria. 
Dessa avloppsbrunnar ha även 

under den tid de varit i bruk 
fungerat fullt tillfredsställande. 
De enda svårigheterna voro, att 
a vloppsledningarna till en bör
jan blevo igensatta av sot, tills 
daglig tömning av sot i tillhö
rande avskiljnir:gsbrunnar in
fördes. 

Under drift ha vedgasaggre
gaten fungerat utan att frysning 
inträffat mer än en enda gång, 
nämligen under det rekordkalla 
dygnet 25-26 januari 1942, som 
väl för lång tid kommer att 
framstå såsom det besvärligaste 
i spårvägens historia. 

Vid genomspolningen av ag
gregaten i skötselstationen träng
de emellertid vatten upp i de som 
sugfläktar monterade elektriska 
fläktarna för aggregatens upp
eldning med påföljd, att dessa 
vintertid fröso och med stort be
svär måste tinas upp med acety
lengaslåga vid iordningställan
det före utryckningen på mor
gonen. För den skull omändra
des fläktarna till tryck fläktar, 
som alltså trycka luften genom 
aggregatet. Fläktarna erhöllo 
härvid en sådan placering, att 



Avloppsbrunnen med spolplattan. Avrinnil1g av spolvatten gel/om cyklonrenama vid spoll/il/g av 

vatten vid aggregatens spolning 
ej kunde tränga upp i dem och 
härigenom avhjälptes en svårig
het, som vållat mycket bekym
mer och i hög grad försvårat 
bussarnas iordningställande 
rätt tid före utryckningen. 

Svårigheterna vid aggrega
tens skötsel ha emellertid vari t 
stora under såväl kolgas- som 
vedgastiden, beroende på att all 
gengasskötsel måst utföras utom
hus. Icke minst var detta fallet 
under de första krigsåren med 
deras onormalt kalla vintrar, 
som ställde mycket stora krav på 
befäl och gengaspersonal, sär
skilt som inkallelser och sjukdom 
ofta medförde sådan personal
brist, att övertid fick tillgripas i 
alltför stor omfattning. 

För vedgasdriften gäller vad 
som tidigare framhållits beträf
fande kolgasdriften, nämligen 
att driftsäkerheten främst är be
roende av bränslets kvalitet. Vid 
vedgasdrift är den avgörande 
faktorn vedens fuktighetshalt. 
Här kan sägas, att vid en fuk
tighetshalt hos veden överstigan
de 30 ro bli svårigheterna hart 
när övermäktiga vid en så krä
vande drift som bussdriften i 
Stockholm. Bäst är emellertid, 
att endast använda konsttorkad 
ved med en maximal fuktig
hetshalt av 18 %, och sådan ved 
har även under de senaste åren 
använts med mycket gott resul

tat. Fuktighetshalten har kon
trollerats med elektrisk fuktig
hetsmätare vi d vedens leverans 
till det centrala ved förråd, rym
mande 60000 hl, som spårvägen 
låtit uppföra vid Årstadal. 

I detta sammanhang kan även 
nämnas, att vedförbrukningen 
för våra vedgasaggregat, när 
den var som störst, uppgick till 
ca 2 000 hl pr dygn, och under 
1944 förbrukades ca 500000 hl 
gengasved. 

Reparationerna på vedgasagg
regaten ha varit mindre omfat
tande än på kolgasaggregaten. 
särskilt sedan periodisk tillsyn 
och genomgång av vedgasagg
regaten införts. 

Felaktigheterna ha i huvudsak 
varit koncentrerade till den dub
belkonformade härden, inom vil
ken förbränningszonen, där gen
gasen bildas, är belägen. Dessa 
härdar utfördes utsprungligen 
av höglegerat gjutgods med 
stora tillsatser av krom och nic
kel. Då materialläget under kri
gets gång åtstramades, kunde 
nickel ej längre ställas till för
fogande för dessa härdar, och 
även kromhalten minskades kraf
tigt. Härigenom minskades här
darnas motståndskraft mot den 
höga temperaturen, som i för
bränningszonen uppgår till 1 200 

-1400°. 
Försök gjordes med härdar i 

olika utföranden, bl. a. av kera

vedgasaggregat. 

miskt material, men slutresulta
tet blev, att gjutjärnshärda r 
måste anses lämpligast, även om 
legeringsbeståndsdelarna sakna
des. Vid sådana olegerade här
dar var det emellertid nödvän
digt att med bestämda och rela
tivt korta interva.ll taga in aggre
gaten i verkstaden för inspek
tion ocn eventuellt byte av 
härden. 

Redan från början hade man 
fullt klart för sig, att gengas
driften var förenad med en be
tydande hälsorisk på grund av 
koloxidens giftighet, vilken ri sk 
ytterligare skärptes genom att 
koloxiden som bekant saknar 
färg, lukt och smak. Vid den in
struktionsmässiga utbildning, 
som gavs gengaspersonalen fram
hölls även detta , och anvisninga r 
gåvos för att förebygga förgi tt
mng. 

Gengassjukan fick emeller
tid en såd3.n oväntat stor om
fattning hos såväl garage- som 
trafikpersonal, att alla ansträng
ningar måste göras för att i möj
ligaste mån minska risken för 
gengasförgiftning. Härvid be
gagnade vi oss även tacksamt av 
de råd och anvisningar, som läm
nades av yrkesinspektören och 
gengasbyrån, med vilka vi under 
hela gengastiden samrått och 
samarbetat. 

En förebyggande åtgärd ,'ar 
att genom uppförandet av gen

http:interva.ll


gasstationen på hallgården för
lägga gengasskötseln på betryg
gande avstånd från garagebygg
naden. Till en början kördes 
emellertid bussarna in i anlägg· 
ningen på gengas och uppställ
des med vidhängda aggregat i 
uppställningshallen. varefter 
spjäll och luckor stängdes. Vid 
morgonutryckningen bogserades 
buss:una ut på gården, varefter 
aggregaten tändes och iläktades, 
och bussen startades när gasen 
blivit färdig oftast medelst bog
sering. Under den tid bussen 
stod uppställd utomhus, medan 
aggregatet fläktades upp, hann 
nämligen motorns vevhus och 
oljan vintertid bli så avkylda, att 
det var mycket svårt att start:t 
bussen endast med startmotorn. 

När sedan vedgasaggregaten 
kommo i bruk kunde dessa ej 
lämpligen uppställas inomhus, då 
de trots att luckor och spjäll 
stängts, släppte ut gas därigenom 
att påfyllningslocket lättade av 
övertrycket från den fortsatta 
gasbildningen i aggregatet. 

Helt naturligt sökte man ef
ter utvägar för att undvika kör
ning på gengas inomhus och 
uppställning av gengasaggregat 
i garagehallen . 

Rader av bussar 

När det så ställdes i utsikt att 
från reningsverket i Henriksdal 
erhålla metangas för c1rift av 
bussarnas motorer, begagnades 
detta till att söka åstadkomma en 
tillf redsställande lösning av pro
blemet. På samtliga bussar in
sattes på den plats, där bränsle
tanken tidigare suttit, en tub med 
komprimerad metangas och sam
tidigt installer:tdes sugventil och 
blandare för metangasdrift av 
motorerna och det hela ordnades 
så, att bussen genom en enkel 
omkoppling kunde köras an
tingen på gengas eller metangas. 

klara för utryckning. 

Aggregaten avkopplades och 
uppställdes utomhus, sedan bus
sen passerat gengasstationen och 
aggregatet där tappats och spo
lats och ved påfyllts. Sedan 
aggregatet avkopplats, skedde 
omställning till metangasdrift, 
och bussen ' kördes på metangas 
genom skötselstationen och upp
ställdes i garagehallen. Då vi nu 
sluppo att ställa upp aggregaten 
inomhus, gick det att där få 
plats med samtliga bussar. Tidi
gare hade detta ej varit möjligt, 
utan ett antal bussar hade nöd
gats stå kvar utomhus. För att 
dessa bussar vintertid ej skulle 
f rysa, måste motorn hållas gå
ende, vilket i sin tur medförde 
onödig smörjoljeåtgång och ökat 
motorslitage. 

I juli 1942 påbörjades leveran
sen av metangas från renings
verket. Men då uppkom ovän
tade svårigheter, beroende på 
barnsjukdomar hos metangasap
paraturen och på att gasen till 
en början innehöll för mycket 
kolsyra, vilket gjorde, att frys
ning inträffade i metangasled
ningen med motorstopp som 
följd. Så småningom blev dock 
gasen bättre och de uppgjorda 
beräkningarna ha kunnat följas. 

Gengassläpkärrorna uppställ
des som sagt utomhus och fläkFör all vid tiimning och bäddtillsyn lätt komma åt aggregatets il1re al1vändes del/na 

tippanordning. tades upp före bussarnas ut ryck



Den långa raden kablar från den elektriska omforl'llarCll till aggregatens star!fläktar. 

ning med separata batterier. När 
aggregaten voro klara, startades 
bussen på metangas inomhus och 
kördes ut och fick släpvagnen 
tillkopplad, varefter övergång 
gjordes till gengasdrift. Härige
nom undgicks en hel del av de 
tidigare startsvårigheterna. 

Men genom att aggregaten 
stodo ute utsattes de för frys
risk, särskilt i den fuktiga kork
renaren, som visade viss benä
genhet att frysa till även om 
vattnet avtappats. För att för
hindra detta uppsattes på gen
gasgården två 12 volts omfor
mare, som kunde lämna vardera 
500 ampere. Vid vardera omfor
maren uppställdes So släpvagnar 
och kabelanslutningar ordnades, 
så att samtliga aggregatfläktar 
kunde köras samtidigt, varige
nom fyren i aggregaten kunde 
hållas vid liv, om vinterkölden 
blev så kraftig, att aggregaten 
hotade att frysa, 

För att vid uppfläktning av 
aggregaten minska den mängd 
gengas, som strömmade ut över 
gården, bestämdes, att på var
dera platsen högst två aggregat 
samtidigt fick vara under fläkt
ning. Med gasen .färdig och 
tänd, kunna däremot samtliga 
aggregat ha fläktarna gående, 
då ju någon förgiftningsrisk ej 

föreligger, när gasen väl brin
ner. 

För att föra upp gasen på så 
stor höjd som möjligt, användes 
vid uppfläktningen ett förläng
ningsrör på släpvagnarnas upp
åtriktade gasavlopp. Tack vare 
en ide, som utarbetats av verk
mästare Bengtsson, kunde även 
dessa förlängningsrör upptill 
förses med två brinnande sprit
lågor, som automatiskt tände ga
sen, när den färdigbildats . Här
igenom undvek man, att gengas 
i onödan spreds över garageom
rådet. 

Ovan angivna åtgärder syfta
de främst till att minska gen
gasrisken för den inom halIom
rådet arbetande tekniska perso
nalen. Då emellertid även trafik
personaI i mycket stor utsträck
ning drabbades av gengasför
giftning, sökte man även för 
den vidtaga olika förebyggande 
åtgärder. Främst tillsågs helt 
naturligt, att gengasinstallatio
nen på bussen både var förstklas
sigt utförd och erhöll nödig till
syn. Upprepade mätningar i bus
sarna ha även givit vid handen, 
att ytterst sällan gengas kunnat 
paVJsas, som har härrört sig 
från gengasinstallationen som 
sådan. En stor risk var emeller
tid, att gengas kom in genom 

dörrar och fönster från bredvicl
stående gengas fordon, så att tra
fikpersonalen sedan under flera 
timmar hade att arbeta i en på 
så sätt gengasbemängd luft. 
Därför bestämdes, att vid bus
sarnas in- och utryckning dör
rar, fönster och takluckor skulle 
vara stängda. Därjämte upp
gjordes för bussarna såväl vid 
in- som utryckningen detaljerade 
parkeringsplaner, varvid man 
noga följde de anvisningar, som 
lämnats av Yrkesinspektionen 
och Gengasbyrån. Dessa parke
ringsplaner ha undan för undan 
modifierats och avstånden mel
lan bussarna ökats. Enligt de 
sista anvisningarna som givits 
innevarande år, uppgå dessa av
stånd till 4 m. Att på olika sätt 
söka hindra att gengas utifrån 
inkommer i bussarna, har säker
ligen varit ett av de effektivaste 
medlen att för trafikpersonalen 
minska risken för gengasförgift
n1l1g. 

För all personal har emeller
tid under gengasdriften gällt att 
utan att gripas av gengaspanik 
dock iakttaga nödig försiktighet 
och städse handla med klokt om
döme och förståndigt tillämpan
de av givna säkerhetsföreskrif
ter. 

Förutom dessa rent tekniska 
åtgärder beaktades redan från 
början nödvändigheten av att 
personal, som drabbats av gen
gasförgiftning, snarast möjligt 
skulle erhålla läkarbehandling. 
För detta ändamål anställdes un
der de första gengas å ren docent 
E Karlmark såsom särskild gen
gasläkare, och han utförde un
dersökningar såväl på arbets
platsen som av den personal, 
som befarades lida av gengas
förgi ftning. Sedermera utfördes 
även genom Statens Institut för 
Folkhälsan en periodiskt åter
kommande blodprovsundersök
ning av all teknisk personal och 
trafikpersonal, som var syssel
satt med gengasdri ften, och i de 
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oskadliggjorde den farliga gasell. 

fall där dessa prov gav anled
ning härtill, underkastades ve
derbörande fortsatt läkarebe
handling. 

För att även möjliggöra, att 
vår busspersonal inom rimlig 
tid erhöll vård och behandling 
på den vid Sabbatsbergs sjukhus 
inrättade gengaskliniken, träffa
des överenskommelse om, att en 
särskild läkare där skulle stå till 
förfogande, speciellt för behand
ling av gengaspatienter från 
Stockholms Spårvägar. 

Inom bolaget har dessutom så
vitt möjligt ordnats med att gen
gassjuk personal, som i och för 
sig varit arbetsduglig, beretts an
nat arbete! gengasfri miljö. Pa
rallellt med denna undersökning 
av personalen och tidigare an
gi vna åtgärder utfördes fortlö
pande undersökningar av kol
oxidhalten i luften på de olika 
arbetsplatserna samt i bussarna. 
Dessa undersökningar togo un
der sista året allt större omfatt
ning, sedan en känslig och på
litlig koloxidindikator kunnat 
anskaffas. 

Det är beklagligt, att trots alla 
dessa åtgärder från bolagets sida 
antalet gengassjuka ändå blivit 

att dessa patienter nu när gen
gasdriften försvunnit snart skola 
återvinna hälsa och krafter. 

Här ovan har främst redo
gjorts för de direkta gengaser
farenheterna. Bristen på flytan
de bränslen har emellertid även 
medfört vissa sekundära verk
ningar. Vid såväl kolgas- som 
vedgasdrift har motorslitaget 
varit kraftigt, även om vid ved
gasdri ften ej sådana motorhave
rier inträffat, som fallet var un
der kolgasdriften, då trasiga fil

terdukar och spärrfilter medför
de, att sot i stora mängder följde 
med gasen fram till motorn. 

För att nedbringa smörjolje
förbrukningen ha motorerna gi
vits ett ökat underhåll. Härige
nom har det lyckats, att minska 
smörjoljeåtgången till avsevärt 
under hälften av vad den var ti
digare. 

Samtliga våra trafikbussar äro 
utrustade med hydrauliska växel
lådor, till vilka normalt skall an
vändas motorfotogen. Då sådan 
ej längre kunde ställas till förfo
gande, utbyttes motorfotogenen 
mot vatten, vilket medförde en 
stark rostbildning i växellådor
na, tills detta avhjälptes genom 
tillsats av vissa rostskyddsmedel, 
bl. a. av natriumnitrit. Men ef
tersom lådorna voro fyllda med 
vatten, inträffade det, att de 
fröso vid en yttertemperatur, un
derstigande - 5°, och den första 
vintern vi, körde med vatten i 
växellådorna medförde detta all
varliga störningar. Under hand 
fingo vi emellertid myndigheter
nas tillstånd att under den kalla 
årstiden använda eget lager av 
motorbrännolja, vilket visade sig 
ge fullt tillfredsställande resul
tat. 

Till slut även några ord om 

så stort, och det är att hoppas, Sic tralls;t . . . riirledllillgar och kondellsvattenbehållare ejier nedl1lonteringell. 
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vända i en motor, till ett gasfor
migt bränsle, som lämpar sig för 
motordrift. Vi våga för övrigt 
inte tänka på hur det skulle ha 
varit för oss och för Stockholms 
invånare, om inte gengasen hade 
fl1nnit" 


