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I FULL GANG: Mesta er utførende entreprenør på jernbanebroen, og er på begge sider i full gang med å støpe brokarene slik at alt er klappet og klart, når broen kommer midt i neste 
måned.  FOTO: KARL MORTEN UNDAL

EKSPERTISE: Her 
er ekspertisen fra Då-
fjorden Slipp på plass 
for å bygge opp igjen 
selve jernbanebroen 
på gamlemåten, f.v. 
Jon Sigve Opheim, 
Bård Andersen og 
Jaroslaw Czarnecki.  
FOTO: KARL MORTEN 
UNDAL

DIMENSJONER: De er 
over tolv meter lange og 
veier adskillig. Når klin-
kerne nå er ferdige, vil fire 
slike tungvektere være 
koblet sammen.  
 FOTO: KARL MORTEN UNDAL

Den 75 år gam le bro en med svil ler 
og skin ne gang ble hen gen de i løse 
luf ten. Syv må ne der et ter på kjør
se len er imid ler tid gjen opp byg
ging av den fre de de jern ba ne bro
en i full gang!

BERGEN: I God vik, nærmere be stemt 
hos Størk sen Rust fri Industri A/S, har 
eks per ti se på god gam mel dags klin king 
av stål bol ter stått på.

Når det er tale om å gjen ska pe den fre
de de jern ba ne bro en over Hardangerve
gen i Gri men, er bare det beste godt nok.

An tik va ris ke myn dig he ter set ter krav 
til me to de ne som må be nyt tes.

Då fjor den Slipp på Stord er ett av to 
fir ma i Norge som kan den ne gam le 
hånd verks kuns ten det er å klinke sam
men stål. De er far ne stål ar bei der ne har 
bred er fa ring for sam me type ar bei de 
om bord fle re av dis trik tets ve te ran bå
ter.

De tre klin ker ne fra Stord er nå fer dig 
med opp dra get, og nå skal den nye jern
ba ne bro en vi de re på sin ferd.

– Om fire uker reg ner vi så med inn

heising av bro en i 
Gri men, opp ly ser 
pro sjekt le der Karl 
Mor ten Un dal hos 
Bane Nor.

Det er Bane Nor 
som eier og drif ter 
jern ba ne spo ret på 
den gam le Vos se ba
nenstrek nin gen 
som er fre det fra Tu

nes tveit til Mid tun.
– Før vi be gyn te på job ben, ble de ori

gi na le teg nin ge ne hen tet frem. 
At man er kom met så vidt langt i 

gjen opp byg gin gen, skyl des også litt 
tur i pro sjek te rings fa sen.

– Vi var hel di ge og fikk fatt i ak ku rat 
ret te ty pen stål fra Ne der land. Vi kun
ne nem lig ikke av vi ke fra ver ken stør
rel se el ler type som var der fra før.   

Den øde lag te jern ba ne bro en i Gri
men, er for øv rig den and re på det te 
ste det. Den før s te var på plass ved 
Vosse ba nens åp ning i 1883 og gjor de 
nyt ten frem til 1946.

Nå er hele den nye bro en klin ket sam
men, og skal vi de re til grun ning og lak

Tiden er snart inne for ny bro
ke ring. Mot slut ten av uke 45, rundt 12.–
13. no vem ber, reg ner Un dal med at den 
kjø res gjen nom Hell dal til Gri me bak ken 
for mon te ring.

Der vil den bli sam men stilt med gang
ba ner på beg ge si der.

– Når vi kom mer så langt, vil det bli 
snakk om spe si al trans port gjen nom 
Hell dal – og den job ben må gjø res om 
nat ten, og det blir en natts stengt vei 
gjen nom Hell dal.

– I dis se da ger vil alle som pas se rer 

Gri men se at det er satt opp for ska ling på 
beg ge bro ka re ne, slik at det skal være 
fer dig støpt, når stål bro en an kom mer.

På beg ge si der av bro en ble man ge 
me ter skin ne gang øde lagt, da vogn toget 
rev ned bro en. Men nå er alt man tren ger 
til den nye skin ne gang også på plass. 

– Alt går et ter pla nen, ikke minst et ter 
god hjelp fra fol ke ne på Gam le Vos se ba
nen – og vi skal nok få bro en til ba ke 
minst like fin som den var før på kjør se
len.

REVET NED: Det så ikke 
mye pent ut i Grimen etter at 
lasten til Royal Transport hadde 
«torpedert» jernbanebroen 
i Grimen. Hva regningen for 
gjenoppbygging til slutt vil 
lyde på, er umulig å si. Men her 
snakkes det om mange millio-
ner.  
 FOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTIN
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