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NSB LUKKET GODSVOGN 
litra G2 typel 

Historikk 

NSB LUKKET GODSVOGN litra G2 / G3 

1:87 

Lukkede godsvogner har vært bygget helt siden jernbanens barndom i Norge. Etter som åre
ne gikk ble nybygde vogner både større og tyngere, men det var først ved G type5 i 1897 at 
masseprodusjonen tok til. Det var denne vogntypen som senere ble kjent som G2 / G3. For
skjellen på disse to typene er først og fremst understillingen. G2 er beregnet for et akseltrykk 
på 9 tonn, mens G3 har et trykk på 12 tonn. Det medfører at G3 har kraftigere understilling, 
hjulsatser, fjærer og bremser. Vognkassen er imidlertid lik på de to typene. 

Vognene finnes i mange varianter. Noen vogner hadde varmeovn - litra Gv. Vogner med 
bremserhus hadde titra Gf - enten med høyt- eller lavt bremserhus. Det fantes også to ulike 
typer av det høye bremserhuset. Det var også flere ulike bremsetyper - hevarmsbremse 
(<dallbrekk»), skrubremse eller -etterhvert- automatiske bremser (trykkluftbremse). Vognene 
hadde innredning for militærtransport, men det fantes også vogner beregnet på personbe
fordring, og vogner med luker på taket beregnet på potet eller ved transport. 
De aller fleste vognene med bremserhus fikk fjernet dette i årene etter krigen. De fikk da 
bremserplattform. Vogner med høyt bremserhus hadde et utoverheng på plattformen, mens 
de med lavt br.hus hadde en plattform som fluktet med bufferbjelken. 

Fram til 1928 ble det bygget 1231 slike lukkede godsvogner til NSB. Leverandører var både 
norske og utenlandske vognfabrikker. Det ble også bygget G-vogner etter samme hoved
tegning til Hovedbanen (NHJ) og til Rjukanbanen. NSB overtok et antall vogner fra både NHJ 
og fra RjB. 

Indeks i titra hhv 2/3 ble innført i 1936. De eldste vognene -bygget inntil 1908- var beregnet 
på 9t akseltrykk og fikk titra G2. Vogner bygget fra og med 1908 var beregnet på 12t og fikk 
titra G3. 
Mot slutten av 60-tallet forsvant mange G2/G3 fra godstogene, men ble ofte brukt som la
ger- og internvogner. Slike hensatte vogner har med ujevne mellomrom dukket fram helt 
fram til de siste årene. 

Norsk Jernbaneklubb har tatt vare på et antall vogner av ulike typer og fabrikater. På Krø
derbanen kan du se vogner fra ulike tidsepoker. Man mangler imidlertid en vogn med lavt 
bremserhus. En slik står idag hensatt i Haven på Oslo S - om enn i dårlig forfatning. 
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Byggeveiledning 
Denne modellen av en G2 vogn er laget med tanke på førstegangs byggere. En 
del detaljer er derfor forenklet for å lette byggingen, men det er alikevel en rekke 
detaljer som man skal være oppmerksom på under bygging for at resultatet skal bli 
bra, og det er viktig at rekkefølgen i sammensetningen følges. 

Deler som skal knekkes, risses i knekkanvis
ningen først. Til dette kan brukes for ek
sempel en skrutrekker som slipes skarp. 
Husk, det skal bli en tydelig kant etter ris
singen på den andre siden. Vær nøye 
med knekkingen så den blir skarp og i vin-
kel. Alle knekkanvisninger skal være inne i 
knekken og i vinkel , det vil si de blir borte 
når platen er riktig knekket, hvis ikke annet 
er nevnt. 
Sørg for å ha ren loddebolt. Bruk loddevann eller loddepasta, sjekk at du for tilført 
nok varme til at tinnet flyter pent ut. For lite varme gir kaldlodding og du for tinnet 
på i kladder, så delene sitter dårlig sammen og loddingene blir lite pene. Husk tinn 
på bolten, det overfører varme! 

For å klippe opp delene trengs en god saks eller aller helst en endeavbiter, denne 
gir et rent fint kutt på den ene siden. 

En flattang og spisstang er nødvendig til bøying og forming av deler, og til å holde 
fast under lodding. Til å rense kantene trengs noen filer. En stor fla tfil er best å bruke 
til å rette opppkantene får lodding. Kjøp filer uten skaft: 

Stor 10"-12" fintonnet flatfil 
Nålefiler: 
Rund 3 mm. 
Barettfil 
Firkantfil 
Flatfil 

Studer platen og identifiser de forskjellige delene. Klipp så delen fra etter hvert som 
de skal brukes. 

Fil bort etsegrader og sjekk at delene passer godt sammen før du lodder. Skjevheter 
som oppstår pga. unøyaktig tilpassing kan være svært vanskelig å rette opp senere 
i byggingen. 

Det er en god regel å være nøye og se etter at alt blir gjort pent underveis i byg
gingen. Bruk gjerne en lupe til å sjekke resultatet for å se om du er fornøyd. 

Det er en god regel å rense opp tinnsøl etterhvert som du går fremover med byg
gingen. Det kan være vanskeligere å fjerne dette ettterat nye deler er kommet på 
plass. Tinnsøl i panel fjernes med en stoppenål eller lignende, og på flater med 
skalpell eller et lite hoggjern. Man kan også lage egnet verktøy til dette ved å slipe 
til gamle skrutrekkere. 
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1. Underdel 

Underdelen ( l) tas ut av arket. Velg koblingstype, Symoba holder eller trådkobling 
og knekk opp brakett for den typen du vil bruke. Langbjelker (2) knekkes i rett vin
kel. Sett disse på plass og vri festenabbene på oversiden med flattang så bjelkene 
låses. Knekk til akselgafler (3), sett disse på plass og fest med vritappene. Sjekk nå 
nøye at alt er rett og sitter tett sammen, før det hele loddes. 

Bor opp hullene i bremseskoene med 0,5 mm bor. Bremsearangemanget (5) monte
res nå, det er et langt og et kort hull i vognbunnen til disse, så de passer bare en 
vei. Lodd fast. En 0,5 mm tråd loddes på plass mellom bremseskoene og en ekstra 
bremsesko (6) utenpå og loddes. Sett sammen to og to "V" hengere (4) og monter i 
vognbunnen. Tre på plass en 0,8 mm tråd gjennom"V" hengerene og stagene mel
lom bremsene. Lodd så fast. 

Konsoller (8) fra langbjelken til vognbunn skal nå monteres. Disse trees gjennom hul
lene i bjelken, bøyes opp på baksiden og opp mot vogngulvet og loddes fast. 

Akselbokser tilpasses og monteres, og understellet kan settes til side. 

2. Vognkasse 

3. Tak 

Etter å ha risset knekkanvisningen kan vognkassen (9) knekkes opp til en «U». 
Dørstoppere ( 10) bøyes til og trees gjennom slissene fra innsiden og loddes fast. En 
0,5 mm tråd tres gjennom hullene og loddes fast. 

Det er fire tapper nederst på hver sidevegg. Disse knekkes inn i vognen. De er til å 
legge understellet imot så det kommer i riktig høyde. Knekk opp og lodd knekkene 
på innsiden. 

For at dørene skal få riktig tykkelse er de laget av to deler. Knekk opp festetappene 
på den bakre "døren", og styretappene på den ytre døren(l l) , og dørene og fø
ringsskinne loddes sammen. Bor opp hull for håndtak. Håndtakene lages av 0,3 mm 
nysølv tråd. Lodd fra innsiden. Føringsskinne over dører lages av 0,5 mm tråd og 
loddes fast. Beslag ( 12) over dørene knekkes og monteres nå. 

Endeveggene ( 13) tilpasses vognkassen. Ikke fil bort tappene øverst på takbuen. 
Disse skal stikkes gjennom taket. Riss i knekkanvisningen for bufferbjelken, og knekk 
opp. 

Endeveggen og vognkasse loddes sammen. Deretter settes understellet på plass, 
og så den andre endeveggen. Sjekk at det hele blir rett. 

Buffere monteres nå. 

Bruk et rør med diameter på ca 20 mm til å rulle over taket ( 14) slik at det for riktig 
krumming. Tilpass og sjekk at taket sitter pent på plass uten gliper. Deretter legges 
taket til side til alle andre detaljer er montert på plass. 
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4. Fallbrekk, stigtrinn og gripehåndtak. 

Studer tegningen og se hvordan fallbrekk og festejern til stigtrinn er riktig utformet. 
Dette er veldig synlige detaljer og det er viktig at dette blir riktig. 

Fallbrekkarmen (7) tres inn på 0,8 mm tråden som sitter mellom bremsestagene midt 
under vognen, og det er et hull til tannbuen på fallbrekket i vognbunnen. Lodd 
sammen 

Knekk to 0,5 mm messingtråder i riktig vinkel og lodd disse til stigtrinnet (15) . Bor opp 
hullene igjennom rammebjelken. Trådene tres igjennom rammebjelken og bøyes 
på baksiden og loddes. 

Det loddes gripehåndtak av 0,3 mm nysølvtråd i bufferbjelken under hver buffer. 

Hvis nå vognkassen er ferdig kan taket loddes på plass. Det lønner seg å lodde de 
to tappene fra oversiden først. Deretter loddes taket langs sidene og endene. Stri
per ( 16) loddes på undersiden av taket langs vognsiden for å få riktig tykkelse på 
taket 

6. Maling 

Vognene var ved leveringen malt i en gråblå farve, og hadde tak kledd med seil
duk. Rammebjelker har samme farve som vognkassen. Alle beslag males sorte. En
den på fallbrekkarmen skal være hvit. Etter en tids bruk ble vognene mer eller 
mindre skitne av sot og bremsestøv 

De var ved leveringen utstyrt med malte påskrifter. Fra 1913 ble de utstyrt med stø
pejernskilt og etter 1956 fikk de plateskil t. En del vogner fikk ikke forandret påskrifter 
og kunne derfor gå med mal te påskrifter lenge etter at støpejernskilt var innført. 

Etter at vognen er renset, kan den sprayes lett med en grå primer. Legg på et tynt 
lag. Da er det lettere å se om det fremdeles er mer tinnsøl som må fjernes. 

HUSK AT DRIVGASSENE I SPRAYBOKSENE ER BRANNFARLIGE OG SVÆRT 
HELSESKADLIGE, SØRG DERFOR FOR GOD VENTILASJON, STÅ HELST UTE MENS JOBBEN 
GJØRES. 

Den kan nå sprayes eller males med pensel med Tamiya AS-3, dette er en 
grågrønn farge som er fin som underlag. Hele modellen gis et strøk med denne far
gen. Husk tynne lag. Deretter males modellen med en blågrå farve . 

Nå kan alle metallbeslag males sort. Bruk en tynn pensel. 

Til slutt gis det et tynt strøk med Tamiya 1 rustbrun, du skal kun ane en aning med 
ruststøv på nedre del av vognen . Det er en fordel å ta alle disse strøkene vått i vått, 
da blander de seg fint i hverandre. Sett deretter vognen til side og la den tørke i 
minst ett døgn. La også hjulene få en lett omgang med denne fargen . 
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Taket hadde opprinnelig seilduk. Dette kan lages av et lag silkepapir eller papiret 
fra en tepose som dekker hele taket, det legges rett i våt maling eller lim. Det hele 
males til slutt i en lys grå farge . 

Seilduken ble etterhvert skiftet ut med takpapp. Den kan lages ved å klippe 11 mm 
brede striper av silkepapir og lime fast. Papptak males med en gråsort farve. 

Etter at dekaler er satt på, lages det en lasur av mattlakk, white spirit og litt 
brun/gråsort maling. Denne skal være så tynn at den renner inn i alle kroker og 
fremhever strukturen i vognen . Dermed får man et tynt lakklag med weathering 
over. 

Byggeveiledning 
Deleliste 

1. Vogngulv, lstk. 
2. Langbjelker, 2 stk. 
3. Akselgafler, 2stk. 
4. "V" hengere, 4 stk skal brukes. 
5. Bremsearangemang, 2 stk skal brukes. 
6. Bremsesko, 4stk skal brukes. 
7. Fallbrekkarm, 1 stk skal brukes. 
8. Konsoller, 8 stk brukes. 
9. Vognkasse, lstk. 
10. Dørstoppere, 2 stk skal brukes. 
11 . Dører, doble, 4 stk. 
12. Beslag over dører, 2 stk skal brukes. 
13. Gavlvegger, 2 stk. 
14. Tak, 1 stk. 
15. Stigtrinn, 2 stk skal brukes. 
16. Striper til tak, 2 korte og 2 lange skal brukes. 
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