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SM 1-006  

NSB bunntømningsvogn litra Ø2 type 1. 

 
    Modell: Tor Arne Rognmo    Foto: Rolf Burud 

 

HISTORIKK 

Bunntømmingsvogner ble første gang tatt i bruk ved norske jernbaner ved Ofotbanens åpning i 1902. Dette var 
imidlertid malmvogner.  Vogner for internt bruk kom ikke før etter 2.verdenskrig. Fra 1949/50 bygde man opp 
grusvogner med bunntømming på gamle understell. Fram til 1958 ble det bygd om i alt 251 vogner.  
Den først ombygde vognen fikk litra Ms1, men litra ble besluttet endret til Ø2 type1 og nummer i serien 16701 - 
16951. 
Ankerløkken verft i Florø leverte mange av gruskassene, mens ombyggingsarbeidene ble gjort ved NSBs egne 
verksteder. Hoved saklig var det vogner litra N1 og N2 som ble ombygget, men det ble også bygget vogner på 
understillinger fra G2 og K2.  En del av disse understillingene var så gamle som fra 1876, og opplevde faktisk 
100års tjenestetid ved NSB. 
De fleste Ø2-vognene hadde en akselavstand på 3,76m, men det fantes også vogner med akselavstand. 3,20, 
3,66 og 3,90m. Vognvekten var fra 5,5 til 8,0 tonn, lasteevnen 11,0 - 11,5 tonn og volum 7,5m3. 
Da Ø2-vognene var bygget på gamle og tildels ulike understillinger varierte utseendet ganske mye.  Selve 
gruskassen var etter standardtegning, men ble tilpasset understillingen.  Vognene fantes med trykkluftbremser 
eller kun med håndbremse (fallbrekk) og bremseledning. Ofte var det en plattform i hver ende. I den ene enden 
var det skrubremse og utløserarmer for lukene samt et enkelt gelender.   
Utløsermekanismen for tømmelukene varierte også.  På vogner med trykkluftbrems gikk akslingene for 
tømmingen på innsiden av rammen. Vogner med fallbrekk hadde denne akslingen på yttersiden av 
rammebjelken. Atter hadde andre vogner kun et håndtak ved hver tømmeluke. 
De fleste Ø2 hadde luker som gjorde mulig å tømme grusen både mellom skinnene og på yttersiden, men enkelte 
hadde bare tømming mellom skinnene. 
Noen Ø2-vogner hadde nummer utenfor den nevnte serien. I åtte kjente tilfeller ble vognkasser fra skadede Ø2-
vogner i årene 1967-69 flyttet over til andre understell som ble tilpasset og som beholdt sine gamle vognnr: 4001, 
14407, 14419, 16450, 20802, 20808 og 20838. Dessuten gikk det en Ø2 med nr.15512, men dette var nok en 
vogn som ikke var ommerket til rett nummer. 
Fra 1972 ble litra endret til XØ2. De siste Ø2-vognene forsvant på 80-tallet. Norsk Jernbaneklubb har tatt vare på 
en del Ø2-vogner for ettertiden. De brukes til grusing på Krøderbanen og står vanligvis i grustaket på Kløftefoss. 

(Kilde: På Sporet nr.83) 
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Bygge veiledning. 

Tekst: Tor Erik Lillehagen, Rolf Burud, Rune Helle. Tegning: Tor Erik Lillehagen. Foto: Rune Helle 
 
Generelt 

 
Denne vognen egner seg ikke som et førstegangsbygger – da det er mange smådeler som 
skal på plass. Vi går ut fra at du har loddet sammen et par messingmodeller – og vi utelater 
dermed terping om ting du allerede har prøvd og vet godt. 
Ikke glem å risse i knekkeanvisningene og gå over sidene med en fil for å fjerne 
grader. 
 
Prinsippet med vognen er at man først bygger ferdig underdelen med gulv, ramme, 
akselgafler og bremser. Deretter knekkes gruskassen og man setter på en del støtter på 
denne. Så loddes overdel og underdel sammen. Deretter settes resten av gruskassestøttene 
på plass sammen med øvrig detaljering. 
 

Underdel  

Start med bunnplate del 1. Bor opp hullene til riktig størrelse. 0,3 til gripehåndtaket under 
bufferen. Siden bufferen er støpt bør du måle hvor stort hullet må være ca. 2mm. Dette kan 
også gjøres rett før du monterer bufferne. 

Riss opp alle knekkeanvisningene på del 1. Ta ut bunnplate fra arket. I den ligger 2 stk. del 
22, ta de ut. Fil vekk alle tappene. Knekk begge langsidene oppover. Husk ett godt verktøy til 
å knekke er viktig for ett godt resultat. Denne kanten er langsiden på bunnrammen for 
gruskassen. Denne rammen ligger oppå vognens understilling. 
 

Knekk opp bufferbjelken. Begynn med ytterste 
først, bruk knekkeverktøy. Knekk bufferbjelken, 
på denne er det greit å bruke tang. 

Knekk langbjelker del 2. og monter disse på 
bunnplaten. Stikk tappene gjennom slissene i 
bunnplaten, vri på baksiden. Lodd deretter – 
både tappene og på innsiden mellom langbjelke 
og bunnplate. Tappene som stikker opp må files 
bort etter lodding. 

 

Lodd sammen sider del 3 og bunn del 4 på ”føringskassene” som grusen skal renne i under 
vognen. Lodd så disse ”kassene” til bunnplaten. Noen vil kanskje lodde sidene til bunnplaten 
først også bunne til disse. Begge fremgangsmåtene er så vidt like gode. Fil bort tappene som 
stikker opp igjennom bunnplaten. 
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Knekk, prøvemonter og lodd fast akselgafler og 
bremser del 5. Lodd en 0,5mm tråd mellom 
bremsene. Lodd så på plass forbindelsen del 6 
mellom bremsebommene del 7. Her kan det settes 
inn en liten tråd i hullet for å forsterke loddingen. Sett 
sammen bremsebommen på tråden mellom 
bremsene og lodd fast. Sett på del 8 den skal stå 
loddtett med sporet inntil tråden til bremsebommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monter endeplattformene Del 9 og 10. Knekk opp den lille kanten. Denne skal bli kort enden 
på rammen for gruskassen.  Lodd og puss slik kortendene og langsidene passer fint 
sammen. 
 
 
Vognkassen. 
 

Knekk til 
gruskassen. 
Del 11. Vær 
nøyaktig – 
”RISS” i 
knekkeanvis
ningene 
først.   
 

 

 

 

Langs toppen av gruskassen går et flattjern. Det er oftest nødvendig å file og tilpasse 
tverrendene og langsider. Tverrendene skal stå på ”skrå” nedover, mens langsidene er 
vannrette. 
Punktlodd gruskassen først for å se at alt passer sammen. Lodd deretter fra innsiden. 
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Sammensetting av vogn og gruskasse 
 

Alt. 1 Gruskassen støttes opp av 3 vinkeljern 
del 12 på tverrenden og 3 trekantede 
platestøtter del 13 på langsiden.  
Start med støttene på langsidene. Lodd disse 
fast på gruskassen. 
Prøvemontergruskasse/bunnplate for å se at alt 
passer samme. Støttene på tverrendene er 
vinkeljern. I etsearket finnes 6 stk. lange del 12 
og 6 stk. korte del 14. Disse knekkes opp i 90 
graders vinkel. Et alternativ er å bruke ferdige L-
profil 1X1mm. Disse er litt grove, men du slipper 

å knekke og de er lette å arbeide med. 
3 lange vinkelprofiler loddes til hver kortende. 

 

 
 

Selve rammen på modellen er litt for bred pga. HO – hjulene. Dermed blir også rammen for 
gruskassen litt for bred, men selve gruskassen er nøyaktig 1:87. 
Vinkelprofilene er sveiset til innsiden av gruskasserammen. På selve gruskassen står de ca. 
40mm. (1:1) innenfor langsidene. For å få til denne virkningen må vi gjøre noen 
kompromisser. Tilpass på modellen slik at de ytterste vinkelprofilene kommer bittelite 
innenfor kanten – og ikke flukter helt med langsiden på gruskassen. MEN grunnet dette vil 
vinkelprofilet i nedre kant ikke ligge helt inntil nedre rammen for gruskassen. Nå er det tid for 
sammen lodding av bunnplate og gruskasse. Lodd tappene inne i gruskassen. Disse dekkes 
senere med et skråtak i bunnen av gruskassen. 
 

Alt 2. Sjekk att gruskassen passer. Lodd fast gruskassen til del 1. Sjekk att den blir 100 % 
rett, sett på hjulene og fyll gruskassen med vann. Sett modellen på en vannrett flate, da skal 
vannet ligge helt jevnt. Ta av hjulene igjen, husk de tåler ikke mye varme. Har du ett godt 
skyvelære kan du måle mellom senteret til hjulet og toppen av gruskassen. Bøy 2 stk. del 12 
i 90 grader, lodd de fast i midten av gruskassen. Legg merke til de 4 firkantet hullene i 
vognkassen på hver side, 2 av disse er hull til å styre inn vinkeljernene del 12, og 2 er til del 

14. Knekk disse. Styr ett vinkeljern i hullet og sett det inntil gruskassen. Lodd det fast. Forsett 
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med resten av vinkeljernene. Eventuelt kan disse plasseres nesten helt ut til kanten slik som 
i  Alt. 1. Sett på plass de 6 trekantede platestøttene del 13. Du ser plasseringen på vognen. 
Er du usikker på plassering, finn bilder av vognen. 

 

 

 
 

Nå skal de korte vinkeljernene del 14 monters mellom kortsiden på rammen rundt 
gruskassen og selve vinkelprofilet som er loddet mot den skrå endeveggen på gruskassen. 
Vær nøye når du tilpasser. Skjevheter her vil ødelegge en ellers flott modell. 
 
 

               
  Alt 1           Alt 2 

 

 
På den midterste platestøtten på langsiden skal en trekantplate del 15 monteres. Denne 
loddes til støtten og mot gruskasserammen i nedre kant. 
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Bremseplattform. 
Her finnes to lange armer for bevegelse av tømmelukene del 16. De står på skrå innover 
(lukket stilling). Monter stigtrinn del 17 – et på hver side. 
Rekkverket på vognene varierte. En utbredt type var dette, laget av rør.  Dette lages av 
0,5mm. messingtråd. Bremseskruen del 20 står på skrå mot rekkverket. 

 
Tilslutt monteres buffere, akselgafler, koplingskroker del 18 og skråplate del 21. 
Skal du bruke trådkobling lodder du på del 22, det skal monteres ett rør som trådkoblingen 
settes i (følger ikke med i settet). Hjulene justeres inn til back to back mål med min.14,5mm. 
 
Detaljering. 
Det er opp til byggeren og super detaljere, men følgende anbefales. 
A. Plateskilt.    B. Plate med bremsehendel.    C. Holdere for sluttsignal.     
D. Gripetak under buffere.   E. Merkelappholder. 
 

A. Alle vogner med trykkluftbremser hadde slik. (Ellers varierte det) Plassering var ulik 
fra vogn til vogn. Del 19 

B. En liten messingplate loddes til rammen rundt gruskassen. 
C. Loddes på ytterste vinkelprofil. Bruk tynn messingstripe fra etseplaten eller 1X1 mm 

firkant i messing. 
D. Lages av 0,3mm. tråd.   
E. Liten messingplate. Plasseres på rammen helt til venstre, sett mot 

langsiden.

 
Farger og dekaler. 
Vognen var malt hel røde (NSB rødbrun). Etter hvert ble skitnet ned og rustne. Noen 
vogner ble helt på slutten avdriftstiden malt hel gule (varselgul). Påskriftene var NSB 
standard plateskilt. 
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Dette er bilder fra Ø2 vogn med 

fallbrekk, noe som byggesettet ikke 

har. Som du ser av bildene er 

gruslukene åpne. Denne vognen står 

på smalspor overgangs vogn til 

Setesdalsbanen. Bildene er tatt av 

Rune Helle 


