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Denne artikkelen sto trykket i    
heftet «Dovrebanen» i 2009. Dette 
er et historisk skrift som foreninga 
«Dovrebanen – Jernbanehistorisk 
forening» gir ut årlig.

Den største anleggs-attraksjon 
på Dovrebanen er utvilsomt bru-   
stedet over Orkla. Dette er den 
største steinhvelvbru på det norske 
jernbanenettet. Den er 84 meter 
lang med et hovedspenn på 60 me-
ter og et sidespenn på 9,5 meter. 
Avstanden fra underkant hvelvmidte 
til elvebunnen er 43,5 meter.

På tross av at Orkla bru er en av 
de mest imponerende konstruksjo-
ner på det norske jernbanenettet, 
er den lite omtalt. Årsaken er nok at 
svært få mennesker har hatt anled-
ning til å oppleve dette monumen-
tale byggverket. Og det selv om 

Orkla Bru
Av Mogens Juul Rasmussen

Her er hele stillaset til Orkla bru ferdig med understillas, overstillas, buestillas for hvelvet og med 
de to løpe-kranene på plass. Bildet er antageligvis tatt i slutten av mai 1913. Foto: Nils Havdal

brua ligger tett opp til så vel riksvei 
3 og som E6. Da man bygget brua, 
så man ikke for seg at dette ene-
stående tekniske og jernbanehisto-
riske kulturminne fra ”steinepoken” 
i norsk jernbanebygging sammen 
med naturlandskapet, det trange 
og bratte elveleiet, kunne være en 
opplevelsesattraksjon for publikum. 
Derfor tenkte man ikke på å anlegge 
et formidlingspunkt, hvor publikum 
på behørig vis kunne få se brua og 
få formidlet kunnskap og fakta om 
brua og byggingen av denne.

Arbeidet i det bratte elveleiet 
hadde betydelig omfang og var for-
bundet med ikke liten vanskelighet. 
Håndverket er meget forseggjort og 
viser at Statsbanene på denne tiden 
hadde en rekke dyktige ingeniører, 
tømmermenn og steinhuggere. 
Under muringen måtte hvelvet un-

derstøttes av et solid tømmerstillas 
inntil den var ferdig murt og kunne 
bære seg selv. Det var derfor ikke 
bare steinhuggerens håndverk som 
var avgjørende for resultatet, men 
også tømmermannens. 2350 tilhog-
de steinblokker hentet ut fra fem 
steinbrudd gikk med til brua.

Orkla bru er en opplevelses-
attraksjon av høy klasse. Her burde 
Innsetbyggen, Rennebu kommune, 
Sør–Trøndelag fylke, Fylkesmannen 
i Sør-Trøndelag, Statens veivesen og 
Jernbaneverket gå sammen om å 
få til et tilrettelagt formidlingspunkt 
med god adkomstvei og parkerings-
mulighet. Et formidlingspunkt hvor 
man formidlet viten og kunnskap om 
Orkla bru, Statsbanenes steinepoke, 
ingeniørkunsten, steinhuggerne, 
tømmermennene og arbeidsfolket 
forøvrig.
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Byggingen av brua
Den 9. juli 1908 vedtok Stortinget 

anleggelsen av Dovrebanen mellom 
Dombås og Støren. Forarbeidene 
ble satt i gang i juli 1909 på den 
søndre del av banen og i august 
1909 på den nordre del. Senere, 20. 
juli 1910, vedtok Stortinget å sette 
Dovrebanen i første rekke blant de 
i 1908 besluttede baner. Samtidig 
vedtok det planer og overslag for 2 
parseller på til sammen 21 km av ba-
nens nordre del, nemlig strekningen 
fra Støren til Bjørset bru i Soknedal 
og en strekning omfattende Orkla 
bru med tilstøtende tunnel slik at 
anleggsarbeidet kunne bli satt i 
gang. Orkla bru var den største og 
mest krevende brukonstruksjon på 
Dovrebanen. Derfor valgte man å 
sette i gang byggingen av brua som 
et av de første anleggsarbeider på 
strekningen. 

Ved brustedet, som er særlig vel-
egnet for hvelvbru, har elven skåret 
seg et dypt leie i temmelig fast fjell 
med bratte skråninger på begge si-
der. Strømhastigheten er stor, og 
på den tiden var det tømmerfløting 
i elven. Jernbanens plan ligger 47,6 
meter over elvebunnen og 38, 6 me-
ter over høyeste flom.

Spennvidden på brua måtte være 
stor for å finne fast fjell for veder-
lagene på begge sider. Under bud-
sjetteringen av brua var det et for-
slag om en hvelvbru med 52 meter 
hovedspenn og et sidespenn på 14 
meter til kr 150.500. Men da pla-
nen ble nærmere bearbeidet, økte 
man spennvidden til 60 meter for 
hovedspennet og kun 9,5 meter for 
sidespennet for å være sikker på å få 
en fast fot for vederlagene. Det nye 
budsjett overslag lød på kr 155.000.

Jord- og fjellrensingsarbeidene 
tok til i mai 1911 og ble avsluttet 
med et gjennomsnitt på 16 mann i 
løpet av høsten samme år. Arbeidet 
i de bratte fjellsider fikk et betyde-
lig omfang og var til dels forbundet 
med store vansker. Foten for stilla-
set ble bearbeidet med stor omhu 
for å få alt løst fjell fjernet.

Trematerialene ble anskaffet fra 
omkringliggende skogsdistrikter et-
ter forutgående anbudsinnbydelse. 
Innbefattet i prisen skulle det være 
framkjøring til brustedet. Tømmeret 

Her er et av vederlagene – brufestet - ferdigmuret og buestillaset ved å bli 
ferdiggjort. Med kransbjelkene som underlag spikres plankeunderlaget for 

første hvelvring. Foto: Nils Havdal, våren 1913.

Fra et av de 5 steinbrudd som var tilknyttet Orkla bru. Det ble tatt ut og 
hugget til i alt ca. 2.350 stein som utgjorde ca. 1.050 m3 i perioden 1911 
til 1914. Merk arbeideren med malen for tilhogging av stein i forgrunnen. 

Foto: Nils Havdal. 
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ble framkjørt og opplagt på begge  
sider av brustedet i løpet av vinteren 
1910-11.

I mai 1911 ble en mindre arbeids-
styrke på opptil 20 mann satt i gang 
med rydding av plass for tømmer-
arbeidet og sortering av tømmeret. 
Før arbeidet med stillaset ble igang-
satt, ble det over brustedet spent 
2 kabler, hver med to løpevogner. 
Den ene av disse vognene var festet 
med en trekkwire til en krabbekran 
på land, mens den andre gikk fritt. 
I juni begynte man oppsettingen av 
stillaset. Understillaset ble sammen-
hugd og sammenboltet i to lengder 
på land. Ved hjelp av taljer ble de 
heist opp i to løpevogner for deret-
ter å bli ført ut på kabelen med wiren 
til krabbekranen. Ved hjelp av talje-
ne ble så streberne anbrakt på rett 
plass og i riktig stilling.

Utbyggingen av understillaset 
foregikk samtidig fra begge sider. 
Hvert lag hadde sin egen kabel med 
tilbehør. I de første dagene av okto-
ber 1911 var de to sider av stillaset 
nådd sammen på midten hvoretter 
det ble laget et vannrett vindfor-
band.

Da man begynte på overstillaset, 
ble kablene fjernet, og man bygget 
nå videre på stillaset etter et system 
som gjorde det enkelt å få det reist. 
Tømmeret ble fortsatt sammenhugd 
og boltet på land slik at minst mulig 
arbeid ble utført ute på stillaset. På 
overstillaset ble det anlagt to skin-
neganger av utrangerte 17,36 kg 
skinner for transport av stein og en 
skinnegang for løpekraner.

Buestillaset, som skulle bære 
broens steinkonstruksjon under byg-
gingen, kunne først oppføres etter 
at broens vederlag var ferdig. Men 
på grunn av en streik ved jernbane-
anleggene sommeren 1912 begynte 
man først oppføringen omkring 1. 
mars 1913. Med 20 mann ble det 
ferdigbygget i løpet av mai måned. 
Alt tømmerarbeid ble utført på stil-
laset, bare tilhuggingen av kransbjel-
kene foregikk på land. Ved hjelp av 
2 løpekraner fikk man anbrakt tøm-
meret på rett plass.

Steinanskaffelsen
Adgangen til god hvelvstein var 

mindre tilfredsstillende. I umiddel-

bar nærhet til brua ble det åpnet et 
steinbrudd som man etter omfatten-
de arbeider måtte oppgi da det ikke 
ga emner i tilstrekkelig størrelse og 
mengder. Fra dette bruddet ble li-
kevel hovedmengden av steinen til 
overmuren tatt.

Etter omfattende undersøkelser 
åpnet man et nytt steinbrudd 7 km 
fra brustedet. Her fant man en til-
strekkelig forekomst av granittarten 
dioritt (opdalitt). Denne steinen var 
fortrinlig egnet, og var fordelaktig å 
ta ut og hugge til. Men det ble kost-
bart å opparbeide hvelvstein her da 
bruddet krevde mye opparbeidelse, 

og det ble mye avfallstein som det 
var begrenset anvendelse for. Da 
bruddet var tømt, gikk man over til 
et brudd som var blitt ledig på nabo-
avdeligen, 9 km fra brustedet. Her 
ble de resterende hvelvstein, kon-
soll-, liste- og rekkverkstein tatt ut. 
I alt ble det tatt ut stein fra 5 brudd.

Transporten av steinen fra brudd 
til brusted foregikk hovedsakelig på 
vinterføre med hest og slede. Kun 
en mindre del ble fremført med 
hest og vogn. Kjøringen ble bortsatt 
til omkringboende gårdbrukere, og 
forløp uten uhell til tross for bratte 
og til dels primitive veier. I begyn-

Lars Toset, Anders Hatlen og John Lien er kommet frem til Bakken med 
steiner til Orklabrua.

Nummererte steiner er plassert på jordet i Bakken. Foto: Nils Havdal.
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nelsen anskaffet anlegget sledene, 
men etter hvert gikk man over til å 
la kjørerne anskaffe materialer selv, 
mens anlegget bygget sledene og 
vedlikeholdt dem.

Steinen ble ferdighugget i brud-
det og ble etter ankomst til bruste-
det lagret på en egen plass som 
hadde skinneforbindelse ut på brus-
tillaset. Opplastningen av steinen på 
tralle forgikk bare ved hjelp av spett, 
kraner ble ikke brukt.

Arbeidet med uttak av steinen 
begynte i august 1911 og ble for 
hvelvsteinens vedkommende av-
sluttet på ettervinteren 1913-1914, 
mens konsollstein, samt stein til det 
lille hvelvet var ferdighugget til julen 
1914.

I alt ble det hugget ca. 1950 
hvelvstein, ca. 170 listestein, ca. 
100 konsollstein og ca. 130 rekk-

verkstein, til sammen ca. 2.350 
stein som utgjorde ca. 1.050 m3.

Ved huggingen av steinen måtte 
den hugges fullkantet. For hvert skift 
ble det til huggerne levert tresja-
blonger som anga steinens kilform. 
Steinen skulle være jevnt hugget 
slik at sjablongen kunne føres uhin-
dret over steinen i hele dens lengde. 
Dog kunne de ytre steinene leveres 
med ubearbeidet råkapp. Det for-
langtes et minste forband, overlap-
ping, i alle retninger på minst 20 cm. 
Hvilket ga som minste dimensjon i 
hvelvets tverretning 80 cm.

Til huggingen anvendtes fag-
lærte meiselhuggere som arbeidet 
i enmanns-lag. Det var ikke så stor 
tilgang til enmanns huggere, der-
for forsøkte man seg også med to-
mannshugging. Men det viste seg å 
bli vesentlig dyrere og derfor frafalt 

man dette. Huggerne var samlet i 
et lag som besørget så vel uttaking 
som hugging. På hvert lag var det 
noen flinke fjellarbeidere som stod 
for uttakingen. Men da de var på en 
felles akkord, var det en kilde til splid. 
Fjellarbeiderne og huggerne var fle-
re ganger uenige om hvor godt den 
enkelte stein skulle være forarbeidet 
når den kom fra uttaket til huggerne. 
Man forsøkte da med delt akkord for 
henholdsvis uttak og hugging, men 
det resulterte i for lite tilgang til tjen-
lige emner. Derfor gikk man tilbake 
til felles akkord. Akkorden for uttak 
og hugging av steinen steg fra kr 40 
pr m3 til kr 45 pr m3 under anleggs-
tiden. Gjennomsnittfortjenesten for 
uttakere og huggere var på ca. 70 
øre pr time.

Her ses prinsippet med utlegging av hvelvsteinen. Det er en del av steinen i første hvelvring som er plassert 
systematisk ut på buestillaset og utstampet med sement. Merk at hver stein har et nummer. Foto: Nils Havdal.
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Regler for muring
For muringen av brua var det ut-

arbeidet egne regler. Hvelvet skulle 
mures i tre ringer, og steinene til-
hugges deretter etter på forhånd 
nøyaktig utregnede mål. De skulle 
så vidt mulig være hugget med fulle 
hjørner og grovhuggede fugeflater. 
Fugestørrelse var forutsatt til 2,5 
cm. Etter tilhuggingen skulle hver 
stein merkes på en sådan måte 
at dens plass i hvelvet var fullt be-
stemt.

Da hvelvet og en del av over-
muren skulle mures i løpet av som-
merhalvåret, måtte all steinen på 
forhånd være tilhugget. På opplags-
plassene ved brustedet/steinbrud-
det skulle steinen opplagres i om-
vendt orden i forhold til hvordan de 
skulle ligge i hvelvet. 

Det var beskrevet i detaljer hvor-
dan steinen skulle legges ut på stilla-
set og mures inn i hvelvet. Ikke bare 
var det viktig å få lagt rett tilhugget 
stein på rett plass, men av hensyn 
til belastningen på stillaset måtte 
steinene legges ut symmetrisk både 
i tverretning og lengderetning. For 
ytterligere å sikre jevn belastning på 
stillaset, ble steinen lagt ut gruppe-
vis i første ring, jevnt over hele hvel-
vet. For hver stein som ble lagt på 
den ene siden, skulle det legges ut 

en stein på den motsatte siden av 
hvelvet på samme plass. Steinen ble 
lagt ut med avstandslekter i mellom, 
og i tilfelle det var nødvendig for at 
steinen ikke skulle velte, brukte man 
skråstivere. I tillegg ble det brukt 
kiler for å få rett vinkel på steinen i 
forhold til stillaset. Før muringen be-
gynte, ble steinenes stilling på stilla-
set kontrollert. Jevnlig ble det nivel-
lert på nytt for å sikre at bueformen i 
hvelvring 1 var korrekt. 

Når steinen var klar for å mures 
sammen, ble fugene rensket om-
hyggelig, steinen oversprøytet med 
vann og jordvåt sement stampet 
ned i fugen med et dertil innrettet 
pakkjern. Selv under muringen av 
sementen og utstampingen, måtte 
det påses at sementen på et hvilket 
som helst tidspunkt stod like høyt 
i samtlige fuger for å sikre jevn be-
lastning på stillaset. Det førte til at 
utstampingen måtte utføres hurtigst 

Her utblandes sementen med de hånddrevne amerikanske 
sementblandere, ”Little Wonder”, som viste seg svært tjenlige. 

Deretter ble sementen fraktet ned til murene med løpekranen som 
ses i bakgrunnen. Foto: Nils Havdal

Stillasfoten. Er det sandkoppene 
som er godt innpakket i lerret? 

Foto: Nils Havdal

Er det sandkoppene som her blir nittet sammen i smia? 
Her mangler vi opplysninger om hva som skjer på bildet. Foto: Nils Havdal
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mulig med minst 1 mann pr. fuge. 
Da var det opptil 60 mann i arbeid 
med utstampingen i fra 4 til 6 timer.

Det var strenge regler for hvor-
dan sementen skulle blandes maski-
nelt og brukes. Det skulle først lages 
forsøk med blandingen før endelig 
blanding ble bestemt. Og sement-
blandingen var forskjellig i de ulike 
deler av hvelvet og de tre hvelvrin-
ger. Det ble beregnet at strekkspen-
ningen i overkant av hvelvet kunne 
være 6 kg pr. cm2 under gunstige 
forhold. Derfor måtte det i denne 
delen brukes en forholdsvis fet se-
mentblanding i forholdet 1:1 ½, mot 
normalt 1:2 ½. Utstampingen av se-
menten måtte helst skje når hvelvet 
hadde vært utsatt for en lufttempe-
ratur på mellom 5 og 10 grader i en 
lengre periode. Etter ferdigmuringen 
måtte hver hvelvring herde i minst 
14 dager før muringen av den nest 
ring tok til.

Muringen
Vederlagene ble utført under 

samme fordringer som hvelvet hva 
hugging, forband og fugetykkelse 
angår. Fjellfoten ble planert med 
stor omhu, fordypninger i fjellet ble 
om nødvendig utvidet og formet slik 
at man fikk nedmuret solide steiner, 
hvoretter vederlagsfugene var å se 
til som en hugget fuge.

Muringen av vederlagene ble på-
begynt i november og skulle være 
ferdige til våren 1913. Derfor måtte 
man foreta en innbygning av ved-
erlagene og varme disse bygninger 
opp ved fyring i koksgryter. Men på 
grunn av vanskeligheter i steinbrud-
det og mangelfull tilgang på stein-
huggere, ble steinen til første hvelv-
ring først ferdig til 1. august 1913. 
Sommermånedene ble da benyttet 
til oppmuring av nordre landkar for 
det lille hvelvet.  

Muringen av hvelvet begynte 
da steinen til første hvelvring var 
ferdig, og i løpet av 3 uker ble før-
ste ring og delen av andre ring som 
ifølge reglene skulle mures, ferdig. 
Heretter dekket man hvelvet til for 
vinteren med tjærepapp for beskyt-
telse mot fukt og frost. Muringen 
av hvelvet fortsatte i slutten av mai 
1914 og pågikk med nødvendig 
opphold for herding fram til slutt-

De tre hvelvringer var ferdigmurt 31. juli 1914. Foto: Nils Havdal

Her ses en byggetegning fra ”Avslutningsrapporten for Dovrebanen” over 
hvordan, og i et hvilke system, som hvelvsteinen skulle plasseres i de tre 

hvelvringer.

Tegning av Orkla bru i ”Avslutningsrapporten for Dovrebanen”
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stamping kunne foregå den 31. juli 
samme år. Fugene ble fiksert på for-
skalingen ved hjelp av fastspikrede 
eikelekter, og for hvelvets øvre be-
grensinger  ble sjablonger anbrakt 
på stillaset. På disse sjablongene 
ble hver fuge nøyaktig fastslått så 
hver enkelt stein kunne anbringes 
i rett stilling. Til heising av steinen 
ble det brukt hånddrevne krabbekra-
ner på løpevogner slik at hver stein 

Tegningen viser hvordan steinen ble lagt ut og fastgjort med lekter før 
utstampingen av sementen.

Avdekningen av trauet er i gang med strie og asfalt i vått høstvær i 1915. Foto: Nils Havdal

kunne legges på plass uten lemping. 
Muringen forløp uten vanskelighet, 
og samtlige hvelvsteiner viste seg 
å passe godt. Til sementblanding 
bruktes håndrevne amerikanske 
sementblandere, ”Little Wonder”, 
som viste seg svært tjenlige.

I august 1914 påbegyntes over-
muren over hvelvet fra begge land-
karsider. Den indre del av overmu-
ren er utført av avfall fra 2 nærlig-

gende hvelvsteinsbrudd samt av 
tunnelstein og stein fra fjellskjæring. 
Den ytre muren består av gabbro-
stein, muret i noenlunde horison-
tale skift der skifttykkelsen varierte. 
Overmuren var opprinnelig tenkt 
som cyklobemur, men på grunn av 
mangel på øvede arbeidere måt-
te denne muringsmåten oppgis. 
Muringen av overmuren med kon-
soller og listesteiner fortsatte som-
meren 1915 og ble avsluttet samme 
høst.

Senking av buestillaset
I oktober 1914 ble muringen av 

overmuren innstilt. På det tidspunk-
tet var man nesten nådd til høyden 
som var foreskrevet før senkingen 
av stillaset kunne foregå. Av hensyn 
til de mange arbeidene som skulle 
utføres neste sommer, ble senkin-
gen foretatt i begynnelsen av no-
vember 1914. For å sikre den fore-
skrevne belastning på hvelvet under 
senkingen ble det opplagt løs stein i 
tilstrekkelig mengde på den ferdige 
delen av overmuren.

Etter senkingen av stillaset opp-
daget man en synkning i hvelvtop-
pen på kun 3 mm, mens midtstre-
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verne i understillaset hevet seg med 
6 mm. Sandboksene under stre-
verne viste seg å fungere godt, idet 
sanden i bare 2 av de 119 boksene 
var blitt våt og frossen. Det viste 
seg vanskelig å få buestillaset løs 
fra hvelvet idet det hang igjen ved 
vederlagene. Årsaken til dette var at 
de firkantede eikelekter i murfugene 
ble hengene igjen i hvelvfugene. 
Erfaringen ble da at man i framtiden 
skulle bruke trekantlekter som ikke 
i samme grad kunne bite seg fast i 
fugene.

Avdekking av hvelvet
Avdekking av hvelvet utførtes 

høsten 1915. Hvelv og sidemurer 
avpusses til trauform. Bunnen ble 
jevnet med betong, og sidemurene 
ble glattet med singelbetong og 
pusset med sementmørtel. Trauet 
ble deretter dekket med et firedob-
belt lag av goudron og asfalt med 
tre lag strie imellom. Man begynte 
dekkingen i bunnen av trauet i bruas 
lengderetning og fortsatte oppover 
sidene til overmuren. Under påleg-
gingen av strien ble denne tilkappet 
og strøket med sekkefiller fuktet 
med en blanding av petroleum og 
mineralolje. Man fikk da klint strien 
godt ned i den halvflytende massen 
uten at fillene satte seg fast i den 
varme asfalten som tøt opp gjen-
nom strielaget.

Værforholdene var under dekkin-
gen meget ugunstige. Et langvarig 
forutgående regnvær hadde gjort 
betongen våt, så man måtte tørke 
trauet med fyring i koksgryter. I til-
legg måtte trauet overdekkes med 
et skråtak av presenninger som ble 
flyttet framover etter hvert som et 
parti ble dekket. Dessuten kom et 
brysomt snøvær.

Det viste seg at kapasiteten på 
asfaltkjelene var for liten, og at de 
var for uhensiktsmessige, så det ble 
en del ventetid for arbeiderne. Det 
tok 3 til 4 timer å få smeltet asfalt-
blandingen, derfor måtte dette arbei-
det begynne allerede kl. 3 om mor-
genen. Arbeidsstyrken bestod av 8 
mann og en øvet asfaltformann, 2 til 
koking og transport av materialer, 1 
til oppklipping og pårulling av strie på 
”kavler”, 2 til bæring og tømming av 
den ferdige masse, 2 til påstrykning 

av asfalten og 2 til avrulling, tilkap-
ping og glattstryking av strien.

Steinfyll mellom frontmurene
Da avdekningen var ferdig og 

jernrister over vandavløpene ned-
lagt, ble traubunnen påfylt et lag sin-
gel og grus. Ovenpå dette lag mur-
tes renner for vannet som førtes inn 
i murede kummer over avløpene. 
Steinfyllet mellom murene ble opp-
lagt som ordnet fylling av løftestei-
nen med mest mulig flate steiner i 

bunnen og mot sidene. Et lag med 
mager sementmørtel ble lagt oppå 
denne avdekningen. På denne må-
ten kunne man unngå enhver be-
skadigelse av asfaltavdekningen. 
Denne har da også vist seg å holde 
fullstendig tett. Mindre utsondringer 
av kalk på hvelvsteinen skriver seg 
fra tiden før avdekning ble foretatt. 
Under hele bruarbeidet skjedde det 
ikke uhell som skadet funksjonærer 
og arbeidere. 

Stillaset rives. Sikkerhetstiltakene har nok blitt noe forbedret siden den 
gang. Bildet eies av Ingrid og Odd Bjarne Havdal.

Arbeidene tar seg en pust i bakken. Foto: Nils Havdal
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Regnskap for Orkla bru
I avslutningsrapporten for 

Dovrebanen finnes det også et de-
taljert regnskap for byggingen av 
Orkla bru. I forhold til budsjettover-
slaget på kr 155.000,00 gav det en-
delige regnskap en overskridelse på 
i alt kr 112.905,53. En overskridelse 
på ikke mindre enn 72,84 %! Det 
kan også leses av regnskapets ho-
vedpunkter, som er gjengitt her, at 
innkjøp av materialer til og oppføring 
av stillaset utgjorde en ikke uvesent-
lig del av den totale kostnaden, hele 
26.69 %.
   
Kilder: 
•  Avslutningsrapport fra Dovrebanen, 
 utgitt i 1926. Faktabok. Rapporten ble
 i 2000 utgitt i faksimile av Bane-
 forlaget og kan kjøpes på nettsidene 
 til Norsk Jernbaneklubb, www.njk.no
•  Dovrebanen, utgitt til banens åpning 
 den 17. september 1921
•  Verneplan for jernbanens kultur-
 minner, Dovrebanen, Dombås -Støren

Fotografier:
Amatørfotografen Nils Havdal fra 

Innset, like ved Orkla bru, var under 
byggingen av Dovrebanen ansatt 
på anlegget. Ved hjelp av sitt foto-
grafiapparat og glassplater har han 
dokumentert livet i bygda. Bl.a. ble 
det til ca. 50 glassplater med bilder 
fra anleggelsen av Dovrebanen, de 
fleste fra byggingen av Orkla bru. 
Glassplatene ble for noen år siden 
overdratt til Innset historielag av 

familien, og er nå gjort tilgjengelig 
gjennom Trøndelag folkemuseum, 
Sverresborg. Takk til Innset historie-
lag for tillatelse til bruk av bildene.

Tegninger:
Tegninger fra ”Avslutnings-

rapporten for Dovrebanen” er 
gjengitt med tillatelse fra Norsk 
Jernbanemuseum.

Mogens Juul Rasmussen
Artikkelforfatteren Mogens 

Juul Rasmussen, 66 år, er økolo-
gisk sauebonde og kulturarbeider. 
Oppvokst i en familie hvor faren, ut-
over sin læretid, i hele sitt liv var an-

   a kr sum
Graving 160 m3     1,01    161,60
Sprengning 673 m3     4,58 3.082,58 
Planering, fundamentfot      800,00
Hvelv, 60 m spenn 789 m3 114,89  90.645,71
Hvelv, 9,5 m spenn   51 m3   46,02 2.347,08
Vederlagsmur 205 m3   91,35   18.726,22
Overmur 1.940 m3   28,07   54.461,20
Bakkfyll, ord. steinfyll 212 m3     2,62     556,60
Muret steinfyll, kjegler 864     5,61  4.850,32
Listesteiner 224 l.m   30,26  6.789,88
Konsollsteiner 102 stk   14,09  1.436,79
Steinrekkverk   48 l.m   54,17  2.600,21
Jernrekkverk 152 l.m   1.955,57
Vannavledning       298,51
Avdekning 530 m2     8,99  4.765,60
Stillas   71.524,40
Tegnearbeid     2.903,53  
 
Sum kr.    267.905,53

Er det søndags-fornøyelsen på brakka?

satt i DSB, Danske Statsbaner. Først 
som lokomotivfyrbøter-aspirant og 
de siste år før pensjonisttilværelsen, 
som sjef for en avdeling med loko-
motivførere på diesellokomotiver. 

Faktaboks
80 m lang, med hovedspenn 60 
m og sidespenn på 9,5 m
Ca 2.350 tilhugget stein,
i alt 1.050 m³
Stortingsvedtak Dovrebanen 9. 
juli 1908
Parsell med Orkla bru igangsatt 
20. juli 1910
Tømmer framkjørt vinteren 
1910-11
Jordarbeid/fjellrenskning igang-
satt mai 1911
Understillas ferdig oktober 
1911
Buestillas oppført mars – mai 
1913
Uttak av stein aug 1911 – des 
1914
Første hvelvring murt aug 1913
Ferdig muring av hvelv mai – 
aug 1914
Muring av overmur aug – okt 
1914/mai – okt 1915
Senking av stillas nov 1914
Avdekking av hvelvet høst 1915

Byggekostnader 267.905,53


