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TRAFIKAVDELNINGEN

Ar 1872 uppdrogs åt arkitekten Axel Kumlien att utföra ritningarna
till samtliga vid de olika avdelningarna erforderliga byggnaderna.

Stationshusen uppdelades i

fyra klasser, för vilka arki
tekten uppgjorde ritningar för
utförande såväl i sten som

trä.

För Filipstads stationshus

uppgjordes särskilda ritning
ar, emedan lokaler för avdel

ningsledning där skulle anord
nas, och över klass stod Göte

borgs stationshus.

Sistnämnda byggnad, som
krävde ett ytterst noggrant
grundläggningsarbete, blev fär

digt först 1881.

Den dåvarande inredningen
av bottenvåningen visas å fig.
60. Dit voro förlagda vestibul
och väntsalar, resgodsinläm
ning, tågexpedition, resgods-
utlämning, ilgodsniagasin sarnt

en del mindre lokaler. I vå

ningen I tr. upp voro förvalt

ningslokaler och boställsvå-

ningar förlagda.

Ehuru lokalerna på den ti
den ansågos stort tilltagna,

dröjde det icke länge, förr än
ändringar blevo nödvändiga.

Ar 1891 vidtogos de första
för att bereda rum för restau

rang. Nordöstra gaveln på

byggdes år 1895 med en bo
stadslägenhet, och 1896 änd

rades ilgodsexpeditionen, som
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Ootoborgs stationshus bottenvåning 1923
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Stationshus av sten
1 klass.

1 BOKHALLARERUMVESTIBUL

DAMRUM KLOSETT

RESQODSINLAMNING

J  VANTSAL

I a 2 KLASS VANTSAL

EXPEOmON

10 itl.

PUN AV bottenvåningen.

Fig. 64.

sedermera (1905) flyttades till en särskild byggnad nordost om huvud
byggnaden.

Under åren 1912—1914 vidtogos mera omfattande ombyggnads- och
utvidgningsarbeten. Vid stationshusets sydvästra gavel tillbyggdes sålunda
en avdelning för ankommande resgods och "utgång" för ankommande
resande. Expeditionslokalerna fingo därigenom ökat utrymme liksom
även vestibulen. Lokalernas anordning efter ombyggnaden visas å fig. 61.

Samtidigt omändrades i våningen i tr. upp en boställsvåning till byrå
lokaler, värmeledning infördes, och i källaren ordnades arkiv.

År 1919 omändrades den kvarvarande boställsvåningen i tr. upp till
förvaltningslokal, varmed lokalerna i denna våning samtliga blivit dispo
nerade för förvaltning och expeditioner (fig. 62).

I våningen 2 tr. upp hava även inrymts expeditionslokaler, bland andra
biljett- och formulärförrådet, som dock 1920 flyttades till särskild bygg
nad å bangården (synlig till höger å fig. 43).

Byggnadens yttre (fig. 63) har under de många ändringarna endast
undergått förändring beträffande tillbyggnaden å sydvästra gaveln samt i
någon mån genom den 1895 verkställda påbyggnaden å nordöstra gaveln

(fig- 44)-
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Stationshus av trä,
2 och 3 klass.

RESQODSRUM

BOKHÄLLARERUM VANTSAL

EXPEDITION

DAMRUW

PLAN AV BOTTENVÅNINGEN.

Fig. 65.

Plananordnin

gen av de fy
ra stationsklas

sernas bottenvå

ningar visas å
fig. 64—66. För
klasserna 1—3 vo

ro bottenvåning

arna helt upptag

na av tjänsteloka

ler med undantag

av det s. k. bok

hållarerummet.

Detta rum använ

des på sin tid till

bostad ät sta

tionsskrivare men ordnades, då tjänstelokalerna krävde utvidgning, till
erforderlig tjänstelokal eller ställdes till stationsinspektorens förfogande.
I bottenvåningen å 4:de klassens stationshus var stationsföreståndarens

bostad delvis inrymd.

övervåningarna inreddes till bostäder för stationsföreståndarna (se
"Bostäder").

Byggnadernas arkitektur var enkel men tilltalande. Fig. 67—70
äro reproducerade från äldre ritningar och visa för i:sta och 4:de klass
utförande i sten, för 2;dra och 3:dje klass i trä.

Efter dessa ritningar byggdes följande stationshus:
I :sta klass, sten:

Åmål,Mellerud,Öx- Stationshus av sten
4 klass.

nered, Trollhättan;

1 :sta klass, trä;

Borlänge, Ludvika,

Grängesberg,Grythyt-
tehed, Herrhult, Dag

lösen, Molkom, Deje;

2;dra klass, sten:

Edsvaila, Värm

lands Bro, Säffle, Brå-

landa, Upphärad;
2:dra klass, trä: Hör-

ken. Ställdalen, Bred- plan av bottenvåningen.

sjö. Hällefors, Nol; Fig. 66.

VANTSAL

EXPEDITION
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STATIONSHUSAfsTtH.

1- KLASS

Dig. 67.

3:dje klass, trä:

Ornäs, Ulvshyttan, Ränishyttaii, Gräsberg, Klenshyttan, Geijersdal,
Lindfors, Agnesberg;

4:de klass, sten:

Grunis, Seginon, Tösse, Aniniskog. Köpmannebro, Rrikstad, Frändc-

fors, Nygård;

4:de klass, trä:

Domnarvct, Sellnäs, Sikfors, Mölnbacka.

STATIONSHUS aftra

24 KLASS
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STATIONSHUS Ar trä

3-KLASS

ii I

Fig. 69-

Med 4:dc klass stDrlck men annat inrede utfördes sedermera stations

husen vid Alfhem och vSurtc.

Filipstads stationshus hade det utseende som fig. 71 utvisar.

En stor del av dessa stationshus hava undergått större eller mindre

förändringar och tillbyggen, i)land vilka följande äro de mest framträ

dande.

Domnarvets odi Borlänge stationshus äro tillbyggda och inredningen
omändrad.

STATIONSHUS Ar.T»

4- KLASS

;lii-r ITTii

Fig. 70-
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iMtr. 71. l^ilipstad Västra, före oinbygfinadcn.
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M

Fig. 72. Ludvika stationshus efter tillbyggnad.
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Fig. 73. Filinstad Västra, efter oinbvgcnad
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Fig. 74. Åmåls stationshus efter till- och ombyggnader
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Fiij. 76. JHörkcns ?tationshii.'«.
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Stationshus vid

Hörken

EXTRA RUM

VANT.

HALL

EXPEDITION

STINS
ti KLASS

VÄNTSAL
VINDFÅNG

BOTTENVÅNING

Fig. 77-

Stationshus av trä, Idkerberget

RESGODSRUM

VÄNTSAL VARMGODS

Ii
GODSMAGASIN

EXPEDITION

L
SVALE

10 dm. O

I  I

PLAN AV BOTTENVÅNINGEN.

Fig. 78.

15 m.

183



Boliiis sliuionsluis,

Bohus slalionshus, plan.

VANTSAl. Ill KLASS

I
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Älvängens stationshus, plan av bottenvåningen.

VÄNTSAL,

&. II KLASS
TOAL

VANTSAL. Ill KLASS

EXPEDITION

STALLVERK

jOdm. O

liiiiliiiiL

Fig. Si.

Övervåningen i Ludvika har tagit.s i an.språk för telegraf- och andra
expeditioner, resgodLsavdelning och öppen vänthall ha tillbyggt.s (fig. 72).

Grythytteheds stationshus har sammanbyggts med den närliggande
hotellbyggnaden, .som numera användes till lokaler för övernattande åkan

de per.sonal. I den mellanbyggda avdelningen äro ställverk, pannrum för
den för byggnaderna gemensamma värmeledningen m. m, inrymda
(%• 47)-

I Filipstad har .stationshuset tillbyggts och påbyggts med en hel över
våning, innehållande lokaler för trafikinspektören samt boställsvåning
för .stationsinspektoren (fig, 73).
Grums stationsbyggnad har tillbyggts vid ena gaveln. I Säffle har
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•v, " ~ 'i -r - däremot ökat utryiimie

:  för expeditionen l)e-

;  retts j,'enoin utflyttning

^  . I ^ ■ . av rcsgodsavflelningen

~  - - utom pähyggls (fig.

'  " Köpinannehro och en
■  - . ' " del andra stationer ha

va titli)yggts vid ena

Fig. 82. Loka siaiionsliiis. gaveln.

I Mcllcrud och Troll-

hättan har samma anordning som i Säffle vidtagits l^eträffande rc.sgods-
a\'delningen.

1 Oxncred har tillbyggnad gjorts vid båda gavlarna (fig. 75).
Till det yttre hava dessutom Säffle och Trollhättans stationshus fått

annat utseende genom till byggnadernas perrongsida anslutna, glastäckta
plattformstak.

Ehuru sålunda avsevärda förändringar gjorts å de gamla stations
husen, hava de i stort sett sin enhetliga gammalhederliga prägel kvar.
Mot "de gamla" bryta sig dock som uppfriskande moment en del i

,  , X X' L I u ix Ä • nvare arkitektur uppförda.
\  1/o o4o4i h110 nion ot/ KnTTAn\/a mn/nAn ■ ' 1

Fig. 82. Loka sialionsliiis.

Loka stationshus, plan av bottenvåningen.

EXPEOiTlON

Fig. 83.

Ar 1912 nedbrann Hör-

kcns stationshus och ersat

tes med en ny, i bergslags

stil uppförd byggnad. Plan

av bottenvåningen visas å

fig. 77 och det vttre å fig.

76.

övriga nybyggnader hava
tillkommit, då hållplatser ut

vidgats till stationer eller då

den ursprungliga för håll

platsen avsedda provisoriska

byggnaden blivit för liten

och otidsenlig.
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l'ig. 84. Häksberps stationshus.

Sådana stationshus 'j?:---. •

äro Bohus (1907, fig.

79 och 80), Brattfors- ä

hyttan (1907), Älv-

och 48), Prässebo, där ^

Loka (igu, fig. 82

och 83) och Håksherg

(fig. 84).

VidldkcrbcrgetbvKK- ,,i^, Häksbcrss .t;,tionshus.
des stationshuset efter

en vid Kil—hVyksdalshanan använtl plananordning (fig. 78), som i övrigt

även kommit till användning vid ovan nämnda stationer Slottsbron och

Håksberg. (jodsmagasinet är å dessa stationer fiirlagt i en tillbyggnad till

själva stationshuset. Plärigenoin vinnes, så länge styckegodstrafiken hål

ler sig inom vissa gränser, en del lättnader i godsexpedieringen på samma

gång som man får bättre helhetsverkan i arkitektoniskt avseende. Man

förbereder därmed också med tiden erforderlig utvidgning av stations

husets expeditions- och väntlokalcr. Då sådan utvidgning blivit nödvändig,

kan man förutsätta, att styckegodstrafiken ävenledes nått den storlek,

att dess expcdieraiulc med fördel kan förläggas till särskild byggnad.

Vid hållplatserna äro byggnaderna i allmänhet av enklaste slag. Men

på senaste tiden har

även ̂ omsorg nedlagts

tionerna utfördes från

början godsmagasinen ,

enkla

skyddstak över det an-

slutande spåret. \"id -—

medelstora och större

stationer <.lrogs lastspå- —■ —
ret genom magasinet. —
I mån som trafiken l'ig. 85. Slottsbrons stationshus.
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TM

tif/

I  . utvecklats, hava gods-

magasinen tillbyggts, på

sina ställen även med
■■ •

I^B j!l 90 avbildade uppför-
|j!!|| I , des. Därvid ordnades

BPP^^B '"'_ I "u belysiiingsförhållande-
.  • ' na bättre än i de äldre

'  •• ■ ' magasinen genom an-
iaas=^*" -■ <- - '— ,

'  ̂erp=^g^- bringandet av stora si-— do- och gavelfönster
Fig. 86. Lindans hfillplats. samt genom en mot väs

ter liggande lanternin.
I Göteborg voro ursprungligen magasinen för ankommande och av

gående fraktgods förlagda i var sin byggnad. Åren 1894, 1899 och 1902
tillbyggdes ankommande fraktgodsmagasinen, och 1912 sammanbyggdes
de båda längorna (fig. 88).

Vid västra gaveln ligger expeditionen för ankommande fraktgods, ny-

Fig. 86. Lindans hfillplats.

■Ii':

.Jm



Fig. Ky. Fraktgndsm;igasiiK-t i Göteborg (bangårdssidan, med tandspår).
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liften påbygj,'(l (fig.91),

och vid östra gaveln

expeditionen för avgå

ende fi"aktgods.

^ Största inlressctkny-

mot hangården vettan-

PlÉuiiljÉlUUliSHulI II nämligen den dar be-

T7- II j j ■ I^å det begränsade om-
rig. <;(). .vIelkTuds god<niagasiii. ' °

rådet få plats med er
forderligt antal spår har man måst tillgripa växlar med stor korsnings
vinkel och cn rörlig timga (fig. 89).

Fördelen med den utförda anordningen är, att vid växlingen av vagnar
till och från cn del av bryggan, arbetet vid övriga vagnar icke stores,
vilket icke kan undvikas, då alla vagnarna äro placerade på ett utmed
en lång rak brygga gående spår.

Banav

och i de

BAN AVDELNINGEN

•delningen, som har hand om järnvägens b_\-ggnadsanläggningar
flesta fall om underhållet av desamma, disponerar för den direkta

linjetjänsten ytterst få

byggnader.

Baningenjöirernas i

baningenjörcn i Göte-
Ixirg, som fflrut haft

91. Exp. för ank. fraktsods i Göteborg, sin expedition i sta-
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tionshuset, har nu

mera lokal för

hyrts i stationens

närhet.

Inom varje han-

mästareavdelning

finnes en mindre

förrådsbyggnad,

varjämte banav-

delningen i Bor

länge, Filipstad,

Ämål och Göte

borg disponerar

en del mindre

byggnader för re

parationer och

upplag. En av de

i  Åmål förlagda

Fig. 92. Sektion av rundstall.

inrymmer reparationsverkstad för signalanordningar.
Till banavdelningens tjänstebyggnader kunna även räknas växthusen

Ämål (se "Planteringar").

MASKINAVDELNINGEX

Lokomotiv- och vattenstaiioner

Vid järnvägens anläggning ordnades kombinerade lokomotiv- och vat
tenstationer i Falun, Ludvika, Grythyttehed, Åmål, öxnered och Göte
borg, lokomotivstation i Filipstad samt vattenstationer vid Domnarvet,
Rämshyttan, Grängesberg, Ställdalen, Bredsjö, Herrhult, Daglösen, Lind
fors, Deje, Edsvalla, Värmlands Bro, Köpmannebro, Trollhättan, Prässe-
bo och Nol.

Lokomotivstationen i Falun var gemensam med Gäfle—Dala järn\-ägs.
Till lokomotivstalltyp valdes "rundstall", d. v. s. kring en vändskiva

radiellt liggande stallar. Sektionen visas å fig. 92.
Första utbyggnaderna omfattade följande antal lokomotivplatser: i

Ludvika 2, i Grythyttehed 12, i Kil 2, i Åmål 10, i öxnered 2, i Göteborg
12 samt i Filipstad i. I Filipstad var stallet rektangelformat med direkt
från bangården ingående spår. På övriga platser anlades 12 meters vänd-
skivor.

De vid lokomotivstationerna byggda kolgårdarna bestodo av plankväg
gar, stödda av stenstolpar eller bockar av trä. Från kolgård fördes kolen i
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korgar upp på en bryg-

^  ̂ g^, varifrån korgarna
g- ' , för hand förflyttades

-  - till och stjälptes i tend-

verkstadens pannhus

placerad cistern. Vid

Edsvalla och Doinnar-

Fig. 93. Vattentorn, äldre modell. vet anlades, på grund
av banans stora höjd

över vattnet, pumphus vid älvstranden, varifrån vattnet trycktes upp i
cisternerna. 1 Lindfors vattentorn insattes endast handpump.

Ångpannorna voro stående med korstuber i eldstaden. Ångmaskinerna
voro oscillerandc och drevo pumpar av Reenstjernas konstruktion.
Den utveckling, lokomotiv- och vattenstationer sedermera undergått,

har betingats av trafikens ökning, större dimensioner på lokomotiven

samt strävandet att spara arbetskraft.

Trafikens ökning har föranlett anläggning av nya och utvidgning a\'

äldre lokomotiv- och vattenstationer.

De större lokomotiven hava medfört ökning av lokomotivplatsernas

längd (fig. 94) och anskaffning av större och kraftigare vändskivor.

Besparing av arbetskraft har erhållits på flere sätt. Sålunda hava i
en del större k<jlgårdar byggts lossningsbryggor (fig. 95), på vilka kol

vagnarna kfiras upp. Lossningen sker då väsentligen lättare och billigare

än vid de kolgårdar, där kolen från ett utanför kolgården liggande spår

måste med skottkärror forslas til! sin plats. För kolgivningen liava flere

Fig. 93. Vattentorn, äldre modell.
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PgpBBegä^

tQdm. O 20 m.

-j

Fig. 94- Sektion å tillbyggnad av rundstall.

olika anordningar kommit till användning. Den mest använda är, att
kolen, lastade i tippvagnar, med elektriskt vindspel eller med en till ett
lokomotiv kopplad stållina dragas upp för ett lutande plan till en kol
brygga, från vilken de tippas ned i den vid eller under bryggan stående
tendern (fig. 96). I Göteborg och vid norra kolgården i Ludvika använ
des elektrisk kran, som upphissar kolhyttorna över tendern, där tippning
sker. I Ludvika har vid södra kolgårdarna en linbana byggts, med vilken
kolen forslas till kolgivningsbrygga över mellanliggande trafikspår.
Vid vattenstationerna har arbetskraft inbesparats genom införandet av

kraftigare ångmaskineri, ångmaskineris utbytande mot elektrisk drift
samt ökning av cisternstorleken.

För gjorda förändringar och utvidgningar redogöres nedan stationsvis.

Falun. Under tiden fram till 1902 begagnades lokomotivstallet gemen

samt av B. J. och G. D. J., och betalade B. J. 5 % ränta å den del av
anläggningskostnaden, som svarade mot använda platser eller 12 st. till
1.7 93, 10 st. till 1.6 01 och därefter 11 st. Hela antalet var 16 st.
Sedan G. D. J. byggt nytt lokomotivstall, övertogs gamla stallet helt
av B. J., som avskilt utrymmen, motsvarande 5 platser, för vagnrevi-
sionsverkstad, lokförarerum m. m. År 1921 uppfördes en tillbyggnad,
inrymmande lokomotivmästarens expedition. Sex stallrum ha förlängts
för stora lokomotiv.

Domnarvet. Sedan vattenstation ordnats vid Borlänge, blev vatten

tornet i Domnarvet överflödigt och revs 1909.

13 193
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IS&

F'S- 95- Kollossningsbrygga i Grythyttched.

Borlänge. FrAii 1906 erhållcs vatten till lokomotiven från komnuinens

vattenledning. För ändamålet äro tvenne vattcnkastare uppsatta å ban
gården. Ett provisoriskt lokomotivstall av trä uppfördes 1919. Ar 1922
inlades en 20 meters länkvändskiva med elektrisk drift.

Rämsliyftan. \'id Idkerbcrgsl)anans anläggning blev den del av sjön,
från vilken vatten uppfordrades till vattentornet, avskuren. Särskilt pump

hus byggdes därför (1911) vid sjön, varifrån vattnet pumpas med rå-
oljcmotordrivet pumpverk (komb. Bolinder-Ludvigsberg).

Ludvika. Lokoniotivstallet tillbyggdes 1891 med i salong (2 platser)
samt 1906 med i salong (2 platser) med längd för större lokomotiv.
1915 uppfördes ett provisoriskt lokomotivstall av trä med plats för 2
lokomotiv.

Vid S. W. B. inledande å stationen revs det gamla vattentornet och
ersattes med ett nytt med 50 kbm:s cistern, placerat något sydligare
än det gamla. Härifrån gå ledningar till 2 vattenkastare och båda järn

vägarnas lokstallar. \dd bangårdens norra del uppfördes 1910 ytterligare

ett vattentorn med 50 kbm:s cistern (fig. 97) med rörledning till en
vid bangårdens norra ände placerad vattenkastare. I båda vattentornen

voro inmonterade kraftiga Worthingtonpumpar. Från år 1921 är driften
elektrifierad i båda tornen.
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i;.»

Fig. 96. Kolgivningsbrygga i Daglösen.

För kolgivningen upp

sattes år 1918 vid nor

ra kolgården elektrisk

kran och 1919 vid sikl-

ra kolgården linbana

ined elektrisk drift,

tagning här ej längri
behövde äga rum, blev Fig- 96- Kolgivningsbrygga i Daglösen,
pumpverket borttaget.

Bredsjö (fig. 93). Driften elektrifierades 1923.

Grythytiehed. Ursprungligen byggdes lokoniotivstall med plats för 12
lokomotiv. Detta visade sig för stort på grund av att annan tågordning

än den beräknade genomfördes, varför 2 salonger år 1883—84 flyttades

till Daglösen.

Är 1904 utflyttades pumpverket från vattentornet till särskilt pump

hus. Driften elektrifierades 1922.

Kolgårdarna hava under åren 1915—21 försetts med kolgivnings- och
kol lossningsbryggor.

Daglusen. Aren 1882—83 byggdes stallar för 4 lokomotiv. Den då
inlagda 12 m:s vändskivan utbyttes 1913 mot 15 ni:s. Följande år för
längdes två stallplatser.

Från vattentornet drogs vattenledning i bangården till stallet och 1907
till tvenne vattenkastare vid tågspåren. Driften elektrifierades 1921.
För att kol snabbt skulle kunna lämnas till persontågen under deras

uppehåll, anlades 1908 en mindre kolgård i vardera änden av stationen

söder om spårsystemet. Dessa försågos sedermera (1915) med kolgiv-
ningsbryggor, av vilka den östra är avbildad i fig. 96. En för godstågen
avsedd kolgård har dessutom byggts på nordsidan av spårsystemet vid
östra änden av stationen.
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Fiiipsfad. Lokomo-

tivstallct tillbyggdes

1897. Samtidigt fram-

drogs \attenlcdning

till stallet.

Lindfors. Den in

stallerade handpum

pen tog, då vattentag

ningen ökades, högst

betydande arbetskraft

i anspråk. Ar 1916

överenskoms därför

med vederbörande

jordägare om vatten

lednings framdragan

de från en söderut be

fintlig tjärn, tillräck

ligt h(")gt belägen för

att vattnet ined själv

tryck skulle rinna till

cislernen. Anläggnin

gen, som utfördes

samma år, har, lätt

skött som den är, bli

vit till stor nvtta.

Deje. Provisoriskt
lokoniotivstall uppför-

Fic- 07- Vattentorn, nyare modell (Ludvika). ,
des 1881 och ersattes

1898 med ett korsvirkeshus. Detta förläng<les 1909.

Södra kolgården har ombyggts och ny kolgård anlagts norrut.

Vattentornets drift elektrifierades 1923.

Kil. Lokomotivstallet har utvidgats med två platser 1906 och en

plats 1918.

Bergslagsbanans 12 m:s vändskiva ersattes 1908 med en 15 m:s, till

hälften ägd av S. J.

S. J. har i bangården inlagt vattenledning till vattcnkastare, från vilka

B. J. från år 1904 har rätt taga vatten enligt särskild överenskommelse.

Rdsvalla och Vänulands Bro. Recnstjernapumparna ha utbytts mot

pulsometrar.

I  rW/v
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Fig. 98. Rundstallct i Amfil.

Åmål. Lokomotivstallet tillbyggdes 1881 med 2 salonger (4 platser)
samt 1890 med 3 salonger (6 platser) ävensom med lokaler för lokomotiv-
mästaren, lokomotivförarna och i övre våningen 40 kbm:s vattencistern.
Halvcirkeln var därmed fiillbyggd (fig. 98). Av de 20 stallplatserna
hava 8 st. förlängts för större lokomotiv under det att 2 platser förkortats
för att lämna utrymme för lokaler för lokomotivreparatörer och loko-
motivputsare. Lokomotivmästarens expedition flyttades 1917 till en i
gamla verkstadsbyggnaden inredd lokal, varefter det ledigblivna rummet
togs i anspråk för lokomotivputsareförmännen.

Den gamla 12 m:s vändskivan utbyttes 1906 mot 15 m:s.
Då ytterligare stallutrymme erfordrades, uppfördes under åren 1916—18

på ägorna söder om den äldre anläggningen ett rektangelstall (fig. 99
och 100) med plats för 16 lokomotiv och så förlagt, att det kan utvidgas
att rymma ett 8o-tal lokomotiv. Lokaler för lokomotivputsare och repa
ratörer äro inredda i en provisorisk tillbyggnad av trä.

I stort sett tydliggöres lokomotivstationens utveckling av fig. 103, 105
och 108.

Vid den ena av gamla stallets kolgårdar uppfördes år 1908 kolgiv-
ningsbrygga. I samband med nya stallets uppförande byggdes framför
denna en kolgård med kollossnings- och kolgivningsbryggor, varjämte
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20 m.
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Fig. 99. Sektion av nya lokstallet i Åmål.

spårsystemet ordnades på sådant sätt, att tvenne utfartsvägar från loko
motivstationen till huvudspåret erhöllos.
I närheten av nya lokomotivstallet inlades 1918 en 20 m:s lokomotiv-

vändskiva av en för landet ny typ — s. k. länkvändskiva (fig. loi).
Länkvändskivorna karakteriseras därav, att de utgöras av tvenne bryg

gor vid mitten lagrade å en gemensam pivot och vid periferien vilande
på hjul, som löpa på en ringräl. De äldre vändskivorna äro på sådant
sätt konstruerade, att hela tyngden vilar på pivoten under det att de vid
ändarna befintliga hjulen endast användas som tillfälliga stöd. Vid länk
vändskivorna fördelas tyngden på pivot och ringräl. Anordningen har
fördelen av betydligt minskad konstruktionshöjd. Vändning sker medelst
elektrisk kraft.

. År 1900 uppfördes vid norra änden av bangården ett vattentorn av
den då. gängse typen med cistern och maskineri från Ställdalens vatten
torn. Vattnet togs från Amålsån. Driften elektrifierades 1920. Sedan
vattentagningen flyttats till lokstationen och bangården, blev maskineriet
under 1922 borttaget.

På bangården uppsattes 1906 två vattenkastare med vatten från sta
dens vattenledning, som även tagits i anspråk för vatten till gamla stallets
vattencistern, i den mån vatten från pannhusets cistern ej kan erhållas,

samt för en vattenkastare vid nya kolgården.
Under lokomotivmästarens expedition (fig. 109) har inretts ett utläm-

ningsförråd för oljor, torkdukar m. fl. varor, som äro behövliga i loko-
motivtjänsten.

Köpmannebro. Reenstjernås ångpump utbyttes 1891 mot pulsometer,
som 1921 fick vika för en Worthingtonpump.

Mellerud. Ett provisoriskt lokomotivstall av trä för ett lokomotiv upp

fördes år 1916.
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Fig. 100. Nya lokstallet i .^mål.

Frändcfors. Vattentorn uppfördes 1908 med av vindmotor driven pump.
Sedan vindmotorn år 1913 blåst ned, ersattes den med råoljemotor.

Öxnercd. Lokomotivstallet utvidgades 1915 med två platser i en till
byggnad av trä.

Två vattenkastare uppsattes år 1906 å bangården. Ar 1915 komplet
terades anläggningen genom ett nytt vattentorn med 50 kbm:s vatten
cistern och Worthingtonmaskineri. Cisternen är genom ledningarna för
bunden ined gamla tornets cistern, som på grund av sitt lägre läge för
setts med tättslutande tak och tryckrör.

20 m:s länkvändskiva är 1923 inlagd i södra vinkeln mellan B. J. och
U. V. H. J.

Kolgårdarna äro ett par gånger utvidgade, och en ny är under anlägg
ning.

Trollhättan. Då under årens lopp endast ringa kvantiteter vatten be
hövde här tagas, slopades år 1909 maskineriet, och överenskommelse
träffades med Trollhätte kommun om erhållandet av vatten från kom
munens i närheten av tornet gående vattenledning.

Prässebo. Ar 1916 nedlades vattenledning till en vatlenkastare i var
dera änden av bangården. Driften elektrifierades 1922.
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Nygård. Provisoriskt lokoniotivstall av trä för ett lokoniotiv upi)för-
des 1886.

Alfhem. Vid bangårdens norra del har anlagts en vattenbassäng för
L. L. E. J:s räkning.

Nol. Nytt vattentorn av betong med cistern, rymmande 100 kbni, är
1923 under uppförande.

Lärje rangeringsstation. 1 samband med stationens anläggning upp
fördes 1915 lokomotivstall av trä för 2 lokomotiv, kolgård och vatten

kastare med vatten från stadens vattenledning.

Göteborg. I det ursprungligen uppförda lokomotivstallet om 12 platser
kunde under 80-talet 4 platser upplåtas till G. H. B., som dock 1891
anmodades bygga eget lokomotivstall mot återfående av för dispositions
rätten överlämnade 15.000 kronor. Någon ökning av platsantalet be
hövde därför tillsvidare icke göra.s, men 1906 tillbyggdes vid västra
gaveln en byggnad av trä. vari inrymdes expedition för lokomotivmästa
ren, lokomotivförarerum och putsarerum samt vagn revisionsverkstad.
Under de följande åren uppstod behovet av flere och längre platser.
Genom revisionsverkstadens flyttning 1912 till en nybyggd verkstad, dit
även lokomotivmästarens expedition förlades, erhölls två nya platser, och
genom uppförandet av två träbyggnader på stallets baksida (år 1915)
ytterligare två platser bakom tvenne förutvarande. Förlängning av för-
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utvarande platser har utförts såsom förut beskrivits. Vändskivan utbyttes
1906 mot en 15 meters.
Då delsjövattiiet visade sig skadligt för ångpannorna, och vattenav

giften ansågs vara hög, beslöt styrelsen 1895 ̂ tt låta uppföra ett vatten
torn med 48 kbmis vattencistern med ledning från Göta älv och vind
motor som drivkraft. Då det visade sig, att vattenledningen ofta gick
sönder och var svåråtkomlig för reparationer, övergavs — sedan vind
motorn blåst ned — ledningen, och stadens vatten kom åter till använd
ning. Till vattenkastare å bangården har ledning även framdragits.

Kolgårdarna ha ett par gånger (1904 och 1911) utvidgats, och kol-
givningen sker sedan 1911 med elektrisk lyftkran.

V agntjänstbyggnader.

Maskinavdelningen disponerar vid de stationer, där vagntillsyningsmän
äro placerade, en mindre byggnad för förvaring av erforderliga ersätt
ningsdelar, oljor m. m. Endast i Göteborg har något större utrymme
krävts, varför därstädes år 1912 uppfördes tre mindre byggnader, inne
hållande expedition för vagnmästaren, rum för vagntillsyningsmän, vagn-
putsare och vagn städ er skor samt laddningsstation och reparationsrum för
vagnarnas elektriska belysning.

Reparationsverkstäder.

I ritningsarkivet i Åmål förvaras en ritning, undertecknad av A. W.
Molin den 24.11 1874 och visande den då tänkta planen för verkstads
anläggning i Åmål.

Planen blev beträffande verkstadens förläggning och storlek följd, men
ändringar beträffande inredningen måste vid verkstadens byggnad och
utbyggnad göras, i den mån förutsättningarna genom olika omständig
heter, såsom tillkomsten av boggivagnar m. m., förändrades. Ritningen
har sitt intresse icke endast därigenom, att plananläggningen av själva
verkstaden var väl genomtänkt även beträffande utvidgningar utan även
därför, att den visar en plan för ordnandet av området framför verk
staden, som, om den genomförts, skulle givit verkstäderna med framför
liggande område en särdeles prydlig prägel.

Mitt framför verkstäderna hade förslagsställaren tänkt sig en större,
rektangulär damm och norr om denna ett vattentorn. På båda sidor om
dammen voro ingångsspåren till verkstaden placerade och därutanför fyra
mindre och tvenne större till expedition och bostäder avsedda byggnader,
flankerande den i övrigt med planteringar ordnade platsen.

2or
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Reparationsverkstaden i Åmål,
första utbyggnaden.
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1. Torkugn. 16. Plåtsax. 31. Trähyvel.
2. Kämbllnk. 17. Kolonnborrmaskin. 32. Cirkelsåg.
3. Metallugn. 18. Slipsten. 33. Kapsåg.
4. Kupolugn. 19. Ångmaskin, 34. Bandsåg.
5. Svängkran, 2 tons. 20. Svarv, 12". 35. Slipsten.
6. Ånghammare. 21. „  10". 36. Limkök.

7. Blåsmaskin. 22. „  6" 4-dubbel. 37. Limhäll.

8. Härd. 23. Hjulborrmaskin, dubbel. 38. Svarv.

9. Järnförråd. 24. Borrmaskin, enkel. 39. Hyvelbänk.
10. Krossmaskin. 25. Hyvel, större. 40. Filbänk.

11. Hjulprcss. 26. „  , mindre. 41. Lutkokarc.

12. Hjulsvan', 6 fot. 27. Stickh\'vcL 42. Portvakt.

13. 4 „ . 28. Smärgelslipstcn. 43. Verkmästare- och förmanS'

14. Plåtbockningsmaskin. 29. Giingskärningsmaskin. expedition.
15. Mönjcpress. 30. Stämmaskin.

Fig. 102.
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Verkstad och lokomotivstation

i Åmål, första utbyggnaden.

4. B=l'

t. Verkstadsbyggnad.

2. Lokstall.

3. Kolgård.

4. Panntius. ^

Fig. 103.

Med den utveckling, trafiken och därmed reparationerna tagit, hade
det för utrymmets skull måhända icke varit lyckligt, om den nämnda
anordningen utförts, men förslaget har omnämnts för att visa, att ten
denser redan på den tiden funnos att söka åt verkstadsanläggningar giva
ett tilltalande yttre. På senare tider har denna fråga ägnats avsevärt

mera intresse än förr i avsikt att — för arbetsglädjes vinnande — skapa
motvikt mot intrycken från gråa murar och enformigt surrande maskiner.
Som första utbyggnad av verkstaden utfördes ungefär av huvud

verkstaden i ovan omnämnda förslag enligt fig. 102 och med läge och
spåranordningar enl. fig. 103.

Såsom av fig. 102 framgår, bleve expeditioner och förråd förlagda
inom verkstäderna vid sydöstra gaveln.

Till anläggningen hörde utom en del förrådsskjul ett å berget ovanför
verkstaden beläget pannhus. Från detta leddes ångrör genom en i verk
stadens takhöjd förlagd trätrumma till ångmaskin, ånghammare m. fl.
förbrukningsställen.

För verkstaden anskaffades arbetsmaskiner huvudsakligen av engelskt
fabrikat samt för lyftning av lokomotiven en 16 tons handdriven travers-
kran.

Drivkraften utgjordes av en 75 hkr:s tvåcylindrig, stående kondensa-

tionsångmaskin, levererad av Göteborgs Mek. Verkstad — en maskin,
som ända till för ett par år sedan var i dagligt arbete och nu med till-

kopplad generator utgör reserv i händelse av avbrott å strömmen i den

numera elektrifierade kraftanläggningen.
Efter cirka 20 år befanns första utbyggnaden otillräcklig för repara

tionsbehovet, och styrelsen beslöt den 9.1 1899, utvidgning skulle
ske genom tillbyggnad av fyra skepp sydost om mittelskeppet. År 1900
var utvidgningen färdig att tagas i bruk, och blevo lokalerna för olika

arbeten fördelade såsom fig. 104 visar. Den ursprungligen tänkta huvud-

byggnaden var därmed färdigbyggd och tedde sig rymlig och för för-
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Reparationsverkstaden i Åmål. Efter utbyggnaden 1901.
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Verkstad och lokomotivstation

i Åmål år 1904.

t. Verkstadsbyggnad.

2. Fdrr&dsbyggnader.

a Kolgärd.

4. Lokstall.

5. Pannhus.

Fig. 105.

hållandena stort tilltagen, täckande c:a två tunnland och på sin tid en
av de största verkstadsbyggnader under ett tak i vårt land.

Trafikens utveckling gjorde det dock snart relativt trångt även inom
den utvidgade verkstadens lokaler.

År 1904 utflyttades förrådet i en av styrelsen den 6.4 s. å. beslutad,
nyuppförd byggnad bakom verkstaden (fig. 129), varigenom något mera
utrymme erhölls för lokomotivreparationerna. Spåranordningarna hade
under tiden utvecklats så som visas å fig. 105.

Är 1908 anskaffades en 30-tons traverskran för lokomotivavdelningen.
Vid verkstadens utvidgning 1900 hade expeditionerna flyttats till syd

östra väggen i tillbyggnaden. Lokalerna voro redan då trånga, så att
en del tjänstemän fingo kvarstanna i rester av den gamla expeditionen.

Sifferbeteckningar, fig. 104.

I. Torkugn. 21. Gilnjjmaskin för gasrör. 41. Borrmaskin,

2. Mctallu^n. 22. Borrmaskin, kolonn*. 42. Svarv. 8".

3. Kupoluyrn. 2a Hjiilpress, 200 tons. 4a »  1 6".
4. Svilnjjkran, 2 tons. 24. Tubavskärare. 44. GUngskilrningsmaskin.

0. Krossmaskin. 25. Plåtbockningsmaskin. 45. Ångmaskin.
6. Blåsmaskin. 26. Borrmaskin, radiaL 46. Tr.'lh\*vel.

7. Svarv. 27. PlAlsax. 47. Trarikthyvcl.

8. Slipsten. 28. Slipmaskin. 48. Klyvsåg.
9. Frilsmaskin, 29. Slipstenar. 49. Kapsåg,

10. Bandså;;. 30. Fråsmaskin. 50. Band såg.

II. FärKkvarn. 31. Hjulsvarv, 6 fot. 51. Slipsten.

V2. Ånghammare. 32. 52. Stitmmaskin.

13. BlAsmaskin. 33. Hjulborrmaskin. »a Ilyvelbänk.

14. Hiird. ai. Hyvcl, större. 54. Filbilnk.

15. Traverskran, 16 lons. 35. „  , mindre. 55. Rengöringsbank.

16. SmUr{;e1verk. 36. Stickhyvel. 56. Portvakt.

17. FjUderprovningsmaskin. 37. Slipsten. 57. Verkmästareexpedilion.

18. Borrmaskin. 38. Svarv, 12". 58. Förmän.

19. Rälssåf?. 39. „  , 10". 59. Verktygsförråd.

20. Trilborrmaskin. 4a „  , 6", 4.dubbcl. 60. Vcrkt3*gsrum.
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Maskinavdelningens expeditionsbyggnad, Åmål.

BOTTENVÅNING.

1. MaskindirckiOrcn.

2. Maskinclirckliirens cxp.
3. MaskinjiL-njörcn.

4. Försic bvråinwiiiören.

ö. Riisal.

6. Förr?iils'i')rviiliiiri'n,

7. FcirrftOsrörvallarciis cxp.
S. Verksiadskamrcrarcn.

Fig. io6.

107. Maskinavdclningcn.»; expedition i Amål.

9. Vcrksiailskainrcrarens cx-

10. Valumilstarc. pcdition.
11. .-Xi-kiv.

12. Toaleli.

vilka givetvis föga äg

nade sig till expedi

tionslokaler, belägna

som dc voro mitt inne

i  en bullrande verk

stad, dåligt belysta och

utan tillgång till frisk

luft.

Styrelsen beviljade

därför den 8.3 1909

medel till uppförandet

av en expeditionsbygg

nad (fig. 106 och 107),

som togs i bruk hösten

1910. Byggnaden är

uppförd i tegel med

samtliga lokaler ordna

de omkring rymliga ar

kiv. På nedre botten

hava förrådsförvalta

ren och verkstadskam-
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reraren sina expeditioner, i tr.

upp ligger niaskindirektörens

expedition med rum för ingen
jörer samt ritkontor, och 2 tr.

upp disponerar maskiningenjö

ren i linjetjänst ett rum och

verkstadskamreraren ett rum

för statistiskt arbete, varjämte

ett rum är reserverat för di

verse extra arbeten och ett för

blåkopiering. Byggnaden är för

sedd med värmeledning.
Redan 10 år efter verksta

dens första utvidgning började
behovet av ökat utrymme för
reparationerna, speciellt betr.
lokomotiv, pannor och godsvag
nar, att visa sig. Anordning

arna i den gamla verkstaden
voro ej heller lämpliga för de

stora lokomotiv, som fr. o. m.

år 1905 anskaffats.
Planer på ny utvidgning upp

gjordes, men först 1915 ansågs
tiden vara inne att skrida till

deras utförande. Vid planeran
det gällde det att så förlägga
de nya byggnaderna, att fram
tida utveckling av verkstaden

ej hämmades och att på samma
gång utnyttja befintligt mark
område på bästa sätt.

Förutseende nog hade veder
börande vid banans anläggning
anskaffat mark, tillräckligt för
verkstadens utvidgning upp till
en anläggning 5 å 6 gånger
större än första utbyggnaden.

Något markområde behövde
alltså icke inköpas. Däremot
måste hänsyn tagas till lokomo-
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Reparationsverkstaden i Åmål. Gamla verkstaden efter omändring 1923.
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tivstallarnas med tillhörande spårsystems samtida och framtida utveck
ling, varvid en inverkande faktor var, att från lokomotivstallarna be
hövdes en andra utfartsväg till huvudspåret. Problemet löstes på sätt
fig. 108 visar.

Förslaget att bygga en ny verkstadsbyggnad, inrymmande lokomotiv
hall, maskinverkstad och plåtslageri, framlades inför styrelsen den 15.9
1915, och blev detsamma ävensom förslag till omändring av lokalerna i
gamla verkstaden då godkänt till utförande. De olika lokalerna skulle
därigenom bliva använda på sätt av fig. 109 och iio är visiit.
Den nya byggnaden har fått ett särdeles solitt utförande. Under väg

gar och pelare är det pålat, delvis med ända till 17 m långa, armerade

betongpålar. \'äggarna äro utförda av betongpelare med utfyllnad av
tegel. Taken över maskinverkstaden och plåtslageriet äro utförda i be
tong med tricopiece-täckning och lantcrnincr, under det att över den höga
lokomotivhallen är spänt ett betongvalv, som i sin tur täckes av å trä
takstolar vilande tegeltak.
Byggnaden utfördes av A.-B. Arcus.
Det torde kunna sägas, att byggnadens ståtliga yttre (fig. iii och 112)

motsvaras av ett praktiskt och väl ordnat inre.
I allmänhet äro lokomotivreparationsverkstäderna i Europa ordnade på

sådant sätt, att lokomotiven från en å golvet löpande travers införas till
sina reparationsplatser, över vilka löper en större lyftkran. Olägenheterna

Sifjerheteckmugar, fig. log.

1. W rk Ml aU si iiircnj ö rc n I, Kupoliigfn, 25. Borrmaskin, enkel.
oxpodition. •> Svänsfkran, 2 lons. 26. „  för hiulringar.

IT. K^irmanscxp. Torkugn. 27. Kippmaskin, enkel.
in. T-oUmUstarens cxp. 4. Mctallugn. 28. Lyfil<i nn för hjulaxlar, 1'/j
i\'. FnrjxUUrM, 0. Krossmaskin. lons.

Molcrarcrum. ö. ISlAsmaskin. '3>. Smärgclverk.

CJaslJusrcparalionor. 7^ Kittk%'arn. ;3>. .Slipslen.
yn. Elcktr. vajrnsbelysn.- s. Filrgkvarn. 31. Kapsfifi.

rcparaiioncr. 0. lIlAsmaskin. Myvelmaskin.
VIII. (ilasmjlsiarc. 10. Anjrhammaro (numera dri •Tt. BandsAg.
IX. Lisiskrapninjr. ven med liifl). 34. KlyvsAg.
X. Tajrelrfnsnlnjr. ll. Luflhammaro. :r>. Rikimaskin.

XI. Avd. för rep. av vcik- ]•> Fjäderhammaro. :j6. Borrmaskin.

slädens krafl- och be- 1:J. Smidcsiign. 37. Flanhyvel.
lysninjrsanla;fj;n. 14. Klippmaskin. 3S. .Slipsienar.

XII. I*ump- och vAjrrcp. 15. .Slipslen. »>. Fräsmaskin.

XIII, Roservjjenerator. 16. Härd. 40. Riklhyvel.
XIV. -\njrmaskin, 17. Kippmaskin, dubbel. 41. Putsmaskin.

XV. Delaijfrtrrjtd. IS. .Smilrgclskiva. 42. •Svarv.

XVI, Kondcnsvaitcnpiimpar 16. Hjulsvar\\ 4:4. •Smärgelskiva.
med cisicrner för vdr- '31. Gängmaskin. 44. Filbänk.

meledninjffcn. 21. Borrmaskin, dubbel. 45.

1

1
>

x\u. Elekir. motorpump för •3.', Fräsmaskin. 46. (iolvlravers.

vallen iMl lokslnlionen. •31. •Svarv, 8". 47. Luikokning.
24. Hfulsvarv, modern.
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med denna anordning kunna sammanfattas sålunda, att den kräver stort
utrymme för traversen, och att hallbredden måste för befintliga och
framtida lokomotiv med stor längd tilltagas större än vad flertalet loko
motiv kräver. I Amerika och på senare tid även i Tyskland har man i
stället använt sig av "längduppställning", d. v. s. lokomotiven stå upp
ställda efter varandra å 2 å 3 spår. Då döda utrymmen vid sådan upp
ställning icke uppstå, är anordningen ur utrymmessynpunkt mera eko
nomisk än tväruppställningen.
För den nya lokomotivhallen valdes längduppställningen, som därmed

blev för första gången använd vid lokomotivreparationsverkstad i Sverige
(fig. 110 och 113).

Hallen har tre spår, av vilka mellanspåret användes för transporter,
arbeten med lager boxar och lagergångar m. m. och en eller annan till

fällig reparation. De båda yttre spåren äro, såsom de egentliga repara
tionsspåren, försedda med arbetsgravar, i vilka elektriska ledningar med
kontakter för arbetslampor, borrmaskiner och andra elektriska maskiner

äro indragna.
över lokomotiven befinna sig tvenne elektriskt drivna 50 tons löp

kranar, med vilka lokomotiven flyttas till och från reparationsplatserna
och diverse lyftningsarbeten verkställas. För mindre lyft finnes å båda

kranarna ett 5-tons lyftverk.

I ett utmed lokomotivhallen liggande sidoskepp hava filarna sina platser.
A motsatta sidan äro förlagda: maskinverkstad (fig. 115) samt koppar
slagareverkstad, verktygsavdelning, avdelning för reparation av telefon-
och telegrafapparater, hastighetsmätare och diverse instrument, rengö

ringsavdelning samt kontor för verkstadsbefäl.
I maskinverkstaden äro inmonterade dels några av de äldre arbets-

Sifferheteckningar, fig. IIO.

I. Vcrkmiislarcexp. 7. Borrmaskin. 23. Fräsmaskin.

11. Förmanscxp. 8. Blåsmaskin. 24. Polermaskin.

III. DetaljfOrråd. 9. Kallsåg. 25. Smärgelmaskin.
IV. Luftkompressor. 10. Tubavskärningsmaskin. 26. Slipsten.
V. Verktygssmedja. 11. Taktravers. 25 tons. 27. Cemreringsmaskin.

VI. Instrumentverkstad. 12. „  , 50 tons. 28. Hjulsvarv, modern.

VII. Verkt3'gsförråd med 13. „  , 5 tons. 29. „  . äldre.

tillh. verkstad. 14, Härd. 30. .Axelsvarv.

VIII. Kopparslageri. 15. Gängsvarv. 31. Arborrverk.

IX. Lutkokning. 16. Snabbsvarv. 32. Hyvel.

17. Svarv. 33. Hydraulisk press, 400 tons
1. Tubrensningstrumma. 18. Snabborrm.-iskin. 34. Stickmaskin.

2. Plåtbockningsmaskin. 19. Kippmaskin. 35. Planslipmaskin.
3. Härd. 20. Borrmaskin. 36. Härd.

4. Slipsten. 21. Gängmaskin. 37. Lutkokningscisterner.
Smärgelmaskin. 22. Kallsåg. 38. Filbänk.

6. PlÄtsax med press.
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Fig. 113- Lokomotivhallcii.
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Fig. 114. Lokomotiv under lyftning.

Fig. 115. Maskinverkstaden.
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l"ig. l io. Lokomotivhjulsvarv
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Fig. 117. Hydraulisk press.
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maskinerna, som med el

ler utan modernisering be

funnits fortfarande lämp

liga f(")r sitt ändaniäl, dels
fullt moderna maskiner

med stor arbetskapacitet.

De större maskinerna dri

vas direkt av egen elekt

risk motor, de mindre äro

inordnade i gruppdrift,

där varje grupp drives a^■
en 7 Yi ä lo hkr:s elekt
risk motor (fig. 11 ö—
ii8).

ifn avdelning av intres
se är den ovan nämn

da rengöringsavdelningen.
Den utomstående kan i

allmiinhet icke tänka sig,
hur ett lokomotivs delar

se ut, då lokomotivet in
tages för reparation. Oak
tat allt putsningsarbetc,
som dagligen påkostas i
linjetjänsten, äro maskin
delarna vid lokomotivens

intagning i verkstaden of
tast belagda med lager av
olja och grus, som måste
avlägsnas innan inspek
tion och reparation av de
larna kan liga rum. Vid
lokomotivets "'ncdkopi)-
ling"' föras därför sådana
delar in i rcngöringsuv-
delningeii, där de lutkokas
och renskrapas. Kokning
en försiggår i cisterner,
av vilka den ena rymmer
så stora "detaljer*'som lo
komotivens boggiramverk.
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Fig. 122. Snickarcvcrkstaden.
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Fig. 124. Del ;iv personvagnsverkstaden.
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Fig. 125. Måhircvcrkstadcn.

55IW

Fig. 126. Gjutcnct.
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Mg. 127. Smedjan.

Vid norra änden av lokoniotivhallen är det nya plålslageriet fiirlagt
(fig. 120) och ])cstår av en hall för ångpannereparatinner — försedd med
en 25-tons elektrisk löpkran — samt en avdelning för tub- och plåt
arbeten, där erforderliga arbetsmaskiner även äro inrymda.
Det i gamla verkstaden vid ovannämnda avdelningars utflyttning ledig

blivna utrymmet har

använts på såtlant sätt,

att smedjan och gods

vagnsavdelningen ut

ökats. Den förut\ aran-

de lokomotivavdelning-

cn är nu up[)tagen av

maskin- och biinksnic-

keri samt av f<ir \ agns-

reparationer erforderli

ga arbetsmaskiner (fig.

122—123). I samband

med ny- och ombyggna

derna ha en del ändrin

gar och förbättringar

införts i verkstäderna. Fig. 128. Stnidcsugn.
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Fig. 129. Förrådsl)yggnaclcn i Amal.

Såsom antytts har driften l)livit helt elektrifierad. Den elektriska
energien köpes av Åmåls stad, som levererar 3-fas växelström om 3.000

volt. I särskild transformatorbyggnad nedtransformeras strömmen till

500 volt för motordriften och 127 volt för belysningen. I samband med

övergång till elektrisk drift hava ett flertal förbättringar genomförts i

arbetsbesparande svfte, huvudsakligen genom arbetsmaskiners placering

på sådan plats, att transportvägarna minskats.

En avsevärd förbättring i arbetsmetoderna erhölls genom infcirandet

av anläggning för komjjrimerad luft med tillhörande verktyg. Luften

komprimeras i en Atlas kompressor, driven av en 55 hkr:s motor, i be
hållare, placerade såväl i verkstäderna som i lokomotivstallen, i vilka

senare luften användes till renblåsning av lokomotivens tuber. I verk

städerna äro rörledningar dragna till alla platser, där man kan hava

nytta av luftverktygen, och ffircs luften från kopplingsställena genom

slangar till själva arbetsstället. Alejsling, nitning och borrning utföres

numera i mycket stor utsträckning med luftverktvg.

För att i snickeriverkstaden (fig. 122) slippa ifrån damm frän maski

nerna och spara transport av hyvel- och sågspån, har spånledning dragits

från maskinerna direkt till pannhuset, dit spånen drivas av en motor

driven fläkt.

I smedjan har, sedan utrymme där erhållits, byggts en smidesugn
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(fig. 128). Ugnen har åstadkommit besparing av såväl bränsle som ar
betstid.

Det torde säkerligen kunna sägas, att verkstaden efter den ny- och
ombyggnad, den undergått, tillfredsställer högt ställda anspråk på effek
tivitet ocb ändamålsenlighet.
Utom verkstaden i Åmål disponerar järnvägen i Falun ocb Göteborg

mindre ^'agnrcvisionsverkstäder, den förra inrymd i lokomotivstallet.

förrådsbyggnader.

Förrådsavdelningen bar allt sedan järnvägens anläggning haft relativt
enkla lokaler till sitt förfogande. Den bar huvudsakligast varit hänvisad
till träskjul ocb för ömtåligare varor ända till 1904 till en avbalkning
inom verkstaden i Åmål.

Den 1904 i Åmål uppförda förrådsbyggnaden av trä (fig. 129) var ett
betydande framsteg för åstadkommandet av den ordning ocb reda, som
erfordras i ett förråd, men planer föreligga att få den ersatt med en
mera brandfast ocb rymlig byggnad.
Vid lokomotivstationerna i Falun ocb Göteborg disponerar förrådet

utrymmen i mindre träbyggnader resp. i Göteborg i revisionsverkstaden.

BOSTÄDER

Man bar vid Bergslagsbanan ansett såsom fördelaktigast, om de an
ställda, så långt möjligheterna medgiva, själva ombesörja anskaffning av
bostad. Men icke för ty bar bolaget av förhållandena tvingats att uppföra
boställsbyggnader särskilt vid de mindre stationerna, där privat byggnads
verksamhet endast i ringa mån förekommer. Därtill kommer den avse
värda mängd bostäder, som på grund av tjänstens natur ansetts böra
anskaffas.

Till dessa böra i första band bostäder för stationsföreståndarna ocb

för banvakterna.

För stationsföreståndarna bereddes från början bostad i stationsbusen
av den storlek, stationens byggnadsklass medgav, i regel 2 å 3 rum ocb
kök. Där bostaden upptager övre våningen av stationshuset, äro rum
men stora ocb sidogarderoberna så rymliga, att de ofta kommit till an
vändning som rum (fig. 130 ocb 131).
I de nyare stationsbusen bar inredningen av stinsbostaden ändrats att
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Stationshus av trä 1 klass.

GARDEROB SKAP
SKAFFJUNGFRUK

MATRUM

SOVRUM

BARNKAMMARE

SKRUBB

Plan av övervåningen.

Stationshus av sten 2 klass.

Fig. 130.

mera stämma med tidens smak, vilket framgår genom jämförelse av
ovanstående bostadsplaner med den å fig. 139 visade.

Vid några stationer, såsom Bohus och Slottsbron samt numera även
Ludvika, har stationsföreståndarens bostad förlagts till särskild byggnad
i omedelbar närhet av stationen.

För banvakterna

byggdes vid järnvä
gens anläggning bo
städer enligt fig.

134 och 135 med
matkällare samt ut

hus av sådan stor

lek, att banvakten

skulle kunna hålla

sig med ko. Seder
mera hava banvakt

stugorna gjorts nå

got rymligare (fig.
132) och fått annan

arkitektur ig-133) •

Där järnvägen i

övrigt var tvungen

JUNGFRU
SKAFF

KAMMARE

MATRUM

SOVRUM

BARNKAMMARE

GARDEROB

Plan av övervåningen.

Fig. 131.
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Fifr. 132.

uppföra personalbostäcler, användes enklaste byggnadssätt i en för våra
ögon mager stil. A fig. 136 visas plan av under- och övervåning til!

sådan personalbostad (Kil, Daglösen).

I Ludvika erhölio där byggda bostäder ett något prydligare yttre

(%■ 137)-
På senare tider uppförda personalbostäder hava erhållit såväl lämp

ligare planindelning som mera tilltalande yttre, vilket torde framgå av
fig. 138, 140—144, 146.

Utom de av bolaget byggda äger bolaget en del genom köp förvärvade
fastigheter. En stor del av dessa måste under krigstiden köpas, för att
bostad skulle kunna beredas till då nyantagen pcr,sonal.

Fig. 133. Bnnvjiktstiiga, nyare modell.
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Fig. 134. Banvaktstiiga. äldre modell, av sten.

Sammanlagt äger bolaget nedanstående
antal

lägenheter eldstäder disponerade av

58 273 stationsförc.ståndare

140 280 i banvaktstugor boende

258 724 övrig personal

Summa 456 1-277



Fig. 135. Banviiktstuga, äldre modell, av trä.

I rumantalet äro överlig^ningsrum inbegripna.

Dessutom har bolaget garanterat viss räntcavkastning för de bostads
hus, pensionskassan byggt i Ludvika, Åmål ocli (jöteborg (se Personal-

förhållanden, B. J. pensions- samt änke- och pupillkassa, understralsfnr-

ening).

I en del av boställsbyggnadcriia samt i en del fall i särskilda b_\'gg-

nader och förh\'rda lägenheter hava s. k. Överliggnitigsrum blivit inredda
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Äldre bostadshus

BOTTENVÅNING.

FÖRSTUGA

FÖRSTUGA

SKAFF. GARD

FÖRSTUGA
GARO.

GARD

FÖRSTUGA

GARD SKAFF

ÖVERVÅNING.

Fig. 136.
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Stationshus vid

Hörken
BALKONG

jungfru

kammare

SOVRUM
MAT

RUM

TAMBUR

DAGLIG

RUM

TAMBUR

Övervåning

Fig. 139.

Nyare
bostadshus av sten.

KVIST

FORSTUG

SKAFF

tambur
TAMBUR TAMBUR

KVIST

Fig. 140.

för trafik- och maskinavdclningens åkande personal. I allmänhet äro 2

sängar placerade i varje rum. År 1923 finnas på de olika platserna föl
jande antal sängar till disposition: Falun 6, Ludvika 43, Grythyttehed 23,
Daglösen 20, Deje 2, Kil 22, Åmål 10, Mellerud 2, Oxnered 11, Nygård
3 och Göteborg 50 st.
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Bostadshus, nyare modell.

ÖVCRVANNQbottenvåning

10 I?

Fig. 141-

Det uteslutande för ändamålet ifråga i Ludvika år 1916 uppförda
överliggningshuset innehåller 20 rum, bostad för städerska, borstrum,
kapprum, torkrum, tvättrum, mat- och dagrum m. fl. lokaler (fig. 145
och 147).
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Fi};. 142. Boställshus, nyjirc inixUll (IJaglöscn). •"ig. 143. Hiislällshus. nyan- modell (liörkiii).
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•"ig. 144. Hoställshiis. nyare modell (Loka). Fig. 145. överliggningsbyggnaden i Ludvika.
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Byggnad för överliggningspersonal vid Ludvika.
OVEftvANiNQ

TVÄTT

RUM
FORRAO^-SOVRUM

FORRAO

bottenvAncnq

T  3 4 »

KL. i tvätt
RUM

Fig. 147..
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Boställshus.

ALKOV

ENKELRUM ENKELRUM

VIND

ALKOV

ÖVERVÅNING.

FÖRSTUGA

TAMBUR

TAMBUR

FÖRSTUGA

BOTTENVÅNING.

Fig. 146.
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