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Den nya Enskedehallen 

AV PLANERINGSINGENJÖR O. KEKONIUS 

Ute på koloniområdet vid 
B1åsut i södra Hammarby pågår 
för närvarande planering av 
området för spårvägsbolagets 
nästa vagnhall, nya Enskedehal
len. Behovet av vagnhal1ar är 
nämligen alltjämt mycket stort, 
och man måste redan nu rusta 
sig för att i tid kunna ta emot nya 
tunnelbanevagnar. Av situations
planen framgår den nya hallens 
belägenhet söder om Johannes
hovs vägen, där den kommer att 
ta upp ett utrymme av omkring 
340XI20 m eller cirka 40000 

m 2 
. Infarten till hall området blir 

för bussar f rån Johanneshovsvä
gen och för spårvagnar från Jo
hanneshovsvägens viadukt över 
den nya Gubbängsbanan. Lik
som i de båda senast byggda hal
larna blir det högertrafik inom 
hallområdet. F rån infarten till 
hallen komma spårvagnar och 
bussar fram till ett uppställ
ningsutrymme, som kan ta emot 
gott och väl So ro av hela den i 
hallanläggningen stationerade 
vagnparken. Genom en slinga, 
som även tillåter rundkörning 
tagas vagnarna sedan in i sköt
selhallen eller i förekommande 

fall j uppställningshallen. Sköt
sel- och uppställningshallarna bli 
liksom i hallanaläggningen vid 
Brännkyrb hopbyggda och er
hålla här en sammanlagd längd 
av inte mindre än 230 m. Att 
den blivit längre än Brännkyrka
hallen beror på att skötsel- och 
skjutbordshallarna gjorts så 
långa att de kunna ta emot 18 m 
vagnar, vilket de nya tunnel
banevagnarna beräknas bli. 

Skötselhall 

Skötselhallen utgöres av den 
sydliga smalare delen av bygg

12 5 



i 

DD i 

Fasad mot norr. 

naden ca 40X33 m (till höger på 
planen) som längst söderut slu
tar i 2 smala längor om 39X6 m. 
Dessa inrymma slussar och tvätt
platser i de s. k. skötselfilerna, 
som sträcka sig längs långsi
dorna av skötsel hallens ytterväg
gar. Liksom i Bromma- och 
Brännkyrkahallarna skall den 
ordinarie tillsynen utföras på 
dessa skötselfiler, och arbetsför
loppet kommer att ske efter 
samma huvudprincip. Vagnarna 
skola tas in genom slussarna och 
taktvis passera förbi fyra olika 
skötselstationer, där de erhålla 
erforderlig tillsyn, tvättning, 
smoqmng, kontrollerputsning, 
bromskontroll o. s. v. Sopning 
äger rum i själva slussen på sta
tion nr I. Stationen nr 2 är av
sedd för tvättning och förses på 
varje fil med två pa r spol rör 
samt spolborstar med vatten av 
22 kg tryck. Stationen nr 3 för 
elektrisk tillsyn och smörjning 
utrustas förutom med arbets
grop även med en trappa och 
plattform, som gör att man lätt 
kan komma upp på vagnarnas 
tak för tillsyn av strömavtagare 
m. m. För mekanisk tillsyn och 

Fasad mot väster. 

bromsjustering avses station nr 
4 som också har arbetsgrop. 

Frammatningen av vagnar 
från station till station sker med 
hjälp aven ändlös tl'ansportkät
ting, som löper läng~ spåret. och 
till vilken vagnarna kopplas me
delst korta dragkättingar. 

I byggnadens mi tt mellan de 
båda filerna komma att ligga 
reparationsställen försedda med 
arbetsgropar. I samtliga arbets 
gropar finnas uttag för tryck
luft och elström för anslutning 
av trycklufts- och elverktyg. Be
lysningen utgöres av lysämnes
rör, som ha visat sig ge mycket 
gott och bländfritt ljus. Dess
utom finns möjlighet att ansluta 
sladdlampor med ofarlig spän

ning (24 volt). I smörjgroparna 
har man även tappkranar för olja 
av olika kvalitet. l groparna 
på reparationsplatserna löpa tra
verser med domkrafter som 
kunna lyfta vagnarna. Mitt 
skötsel hallen alldeles intill repa
rationsplats.erna ligger verksta
den med e.rforderliga maskiner 
för smärre reparationer. Där 
finnas svarv, borrmaskin, slip
maskin, slipsten, rikthyvel och 
kapsåg samt såväl gas- som el
svetsaggregat. Över verkstaden 
och de mellersta reparationsplat
serna löper en I-tonstravers. 

Byggnaden är utförd i en vå
ning och källarvåning utom den 
centrala delen mellan skötselfi
lerna omedelbart intill verksta
den där det' även finnes en över
våning. I källarvåningen ligger 
en stor arbetslokal med öpp
ningar för arbetsgroparna, pann
rum med bränsle rum och pump
rum, elektrisk fördelningscent
ral, vattenmätare och sprinkler
rum. Tre pannor om vardera 
45 m2 eldyta svara för upp
värmningen av hela anlägg
ningen, plats finns reserverad 
för en fjärde panna. Pannorna 

Fasad mot söder. 

Fasad moi öster. 
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äro vanliga varmvattenpannor 
byggda för koleldning med sto
kermatning, men tillåta även 
vedeldning. I bottenvåningen 
ovanpå pannrum, bränsle- och 
pumprum ligga förråd, förmans
kontor, sjukrum och toaletter 
och ovanpå dessa ligga omkläd
ningsrum med plats för 80 man, 
matsal för ca 30 man samt om
klädningsrum för förmännen. 

Tre lanterniner ovanför verk
stad och reparationsgropar 
släppa in rikligt med dagsljus, 
under den mörka delen av dyg
net lyses samtliga arbetslokaler 
och personalrum upp av lysäm
nesrör, som lämna ett bländ
fritt och behagligt ljus. 

Skjutbord 

Från skötselhallen fördelas 
vagnarna till uppställningshallen 
medelst två skjutbord, ett för 
varje skötselfil. Dessa göras av 
samma typ och med samma ut
formning som i Brännkyrkahal
len. Från skötselfilerna dragas 
vagnarna upp på skjutbordet, 
som sedan förflyttar dem i sid
led till lämpligt spår varefter de 
dragas ned på detta. Skjutborden 
äro så låga, att man även har 
kunnat anordna di rek t spårför
bindelse från skötselfilerna och 
de båda mellersta arbetsgro
parna till uppställningshallen. 
Genom detta arrangemang er
håller man en stor säkerhet mot 
driftstörningar och möjliggör. 
att hallen kan fungera även om 

Plan all hallarna. 

ett eller t. o. m., båda skjutborden 
sättas ur funktion . 

Uppställningshall 

Uppställningshallen blir totalt 
151 X 61 m eller 9200 m2

, av vil
ken yta skjutbordshallen uppta
ger 21 X 61 m eller I 300 m2

. 

Hallen delas mitt itu aven längs
gående betongvägg. Den ena 
halvan kommer att förses med 
ventilationsanordningar så att 
den kan helt fyllas med bussar 
och beräknas då kunna rymma 
minst 96. Den andra halvan för
ses med åtta spår och kan 
rymma 56 vagnar av 18 m 
längd. Uppställningshallen med 
utfart är dock planerad så, att 
hela hallen även kan användas 
för enbart tunnelbanevagnar. 
Den får därvid totalt 16 spår av 
sammanlagt 2 100 m längd och 
kan rymma 112 18 m vagnar. 
Såväl skötsel- som uppställnings
hall utföras med bärande kon
struktion av betong, väggar av 
vibroblock och pappklädda sipo
rextak. Golvet i uppställnings
halIen för spårvagnar utföres 
som makadamgolv med trä gång
banor mellan vartannat spår. 
Den halva av hallen, som skall 
användas som uppställningsut
rymme för bussar förses med 
automatisk vattensprinkler me
dan övriga lokaler utrustas med 
automatisk brandalarm. Först
klassigt eldsläckningsmateriel : 
motorspruta, skum- och kolsyre
släckare kommer också att bi

draga till att den dyrbara vagn
materielen blir så väl skyddad 
som möjligt mot eldsvåda. I upp
ställningshallen finns också ett 
flertal vattenposter utplacerade 
på olika ställen. Avståndet mel
lan en tunnelbanevagn med 2,7 
m bredd och närmaste pelare, 
portöppning el. dyl. blir överallt 
minimum 0,5 m, så att icke nå
gon klämningsrisk uppstår. 

Stationsbyggnad 

Vid infarten till området lig
ger en stationsbyggnad, som in
nehåller nödvändiga utrymmen 
för trafikpersonalen. I bottenvå
ningen avräkningsrum, trafik
och biljettexpedition, kassa, vänt
rum för allmänheten, rum för 
kontrollörer samt portvakt. I 
ovre våningen samlingssal med 
möjlighet att uppföra mindre 
teaterstycken samt studierum 
och läsrum, rum för reservper
sonal och stationskontrollör samt 
överliggningsrum. I källarvå
ningen toaletter, bastu, omkläd
ningsrum och arkiv. Därjämte 
finnas vissa lokaler för banavdel
nmgen. 

Nya Enskedehallen beräknas 
kunna stå färdig till den I ja
nuari 1947 och utgör ännu ett led 
i den pågående moderniseringen 
av våra vagnhallar. Den blir den 
första hall, som får ta emot tun
nelbanevagnar och är den 8törsta 
och inventiösaste som hittills 
planerats. 


