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MM4-301  
NSB BF 14 

Boggi reisegodsvogn med konduktøravdeling 

Forbildet 
I 1973/74 kom oljekrisen, og NSB fikk en trafikkøkning. NSB planla å kjøpe inn flere vogner av litra B3. 
Men NSB gikk gjennom hele prosjektet, og utviklet en helt ny vogntype B5 serien. Vognene fikk 
automatisk dørlukking, og var de lengste passasjervognene NSB hadde fått til da. Det ble bestilt inn 
18 annen klasses vogner samt 2 førsteklasses vogner. Vognene fikk en annen design enn de tidligere 
leverte vognene. I tillegg til den ene gule stripen på siden av vognen, fikk de også gule striper på de 
tre korrugeringene på siden av vognen. Til denne serien ble det bygget om tre BF 10 type 2 vogner til 
BF 13 type 1. Disse ble ca 1,5 meter kortere enn B5 vognene. Senere bestilte NSB inn syv BF 13 type 2 
vogner, som fikk tilsvarende lengde som de andre vognene. BF 13 vognene var utstyrt med syke kupe 
og var tenkt brukt på Bergensbanen. 

BF 14 begynte på tegnebordet som BF 13 type 3, men før leveransen ble litraen skiftet til BF 14. De 
20 vognene ble levert i 1979/80, og tok over for mange BF trevogner som forsvant fra NSB tjeneste. 
Vognene var uten sykekupe, og hadde et større gods rom enn BF 13. Disse vognene ble satt inn i alle 
typer tog på NSB sitt jernbanenett. 

I perioden 2010-2012 ble vogntypen i B5-serien modernisert med nye boggier, ny vindusanordning, 
nye dører, ny innredning, nytt lys- og klimaanlegg. 

Siste gjenværende vogn av den opprinnelige type BF 14 gikk helt frem til 2013 og BF 14 21728 er 
bevart av Norsk Jernbanemuseum. Vognen gikk som nydesign i sin driftstid siden 1993, men har blitt 
tilbakeført til sin opprinnelige fargesetting med sølvfarget tak, rødbrun farge på vognkassen og gule 
striper og er et fast innslag i Norsk Jernbanemuseums stålvognstog.  
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Byggebeskrivelse BF 14 
Dette byggesettet er laget etter tegninger gjengitt i NSBs fortegnelse over personvogner fra 1979. 
Vognene var eksteriørmessig like fra 1977-2010 og noen også frem til utrangering i 2013. 

Byggesettet består av: 

• Nysølv etseplater. 
• 2mm skruer og muttere. 
• Klarplast til vinduer. 
• Tak i støpt resin. 
• Boggier med hjul. 
• NEM-koblinger med holder og sjakt. 
• Diverse 3D-printede deler:  

o Innredning. 
o Bufferter. 
o Overgangsvulster. 
o Understellsdetaljer. 

• Dekaler. 
 

Dette trenger du: 

• Loddeutstyr.  
• Flat tang til å bøye delene med. 
• Jigg eller stållinjal. 
• Treklype, arteriepinsett eller noe å holde deler som skal limes og loddes. 
• Maling. 
• Lim til å lime støpedeler med. 

Byggesettet kan avvike noe fra bildene i denne beskrivelsen 

Deler som skal knekkes, bør risses i knekkanvisningen først. Til dette kan brukes f.eks en skrutrekker 
som slipes så den får en spiss overflate. Husk, det skal bli en tydelig kant etter rissingen på den andre 
siden. Vær nøye med knekkingen så den blir skarp og i vinkel. 

Sørg for å ha ren loddebolt. Bruk loddevann eller loddepasta, og sjekk at du får tilført nok varme til at 
tinnet flyter pent ut. For lite varme gir kaldlodding, da får du tinnet på i kladder og resultatet er at 
delene sitter dårlig sammen, og loddingene blir lite pene. Les mer på 
https://messingmodeller.no/byggestips/ 

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

Vi anbefaler bruk av en relativt stor loddebolt (50W) der man lodder sidene fast fra innsiden. Fest 
gjerne i en ende, start deretter fra den andre med rikelig tinn på bolten. Dra bolten i jevn hastighet 
nedover hjørnet og la tinnet flyte inn i skjøten.  

Vær nøye med monteringen. Bruk gjerne en lupe til å sjekke resultatet for å se om du er fornøyd. 
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Vognkassen 
Selve vognkassen består av en ytre og en indre ramme. Begynn med den indre rammen VK1. Fil bort 
alle etsetapper, og rett av undersiden med en stor flatfil.  

Bøy den indre rammen i 90 graders vinkel hvor rillen skal peke innover i bøyen (se bilde under), og 
slik at taket går vinkelrett med vognsiden med vindusrammene. Lodd gjerne i knekkanvisningen på 
baksiden for å forsterke disse. Kantene til understellsplaten bøyes innover. Brett den midtre 
skilleveggen som sitter midt i taket og lodd den fast til rammen. Dermed skal rammen bli avstivet. 

Klipp vindusrammene løs fra den indre rammen. Dette for at du senere kan lime på vindusrammene 
etter at vognkassen er malt, og få fine vindusrammer uten søl fra maling. 

Klipp løs og lodd fast vognsidene. Noen av vognsidene kan være feiletset slik at de er like på begge 
sider. Den siden som skal vende innover mot den innvendige rammen er da speilvendt skal være 
merket med et kryss.  Sammenlign med bilder for ordens skyld før du lodder eller limer fast 
vognsidene. Benytt gjerne tape for å sjekke avstander og at lenden stemmer med taket og endene. 

Påfør lim eller loddevann, og fest deretter vognsidene fast til den innvendige rammen med 
arteriepinsetter eller klesklyper. Dersom du lodder disse fast, pensle med mer loddevann i hullene på 
innsiden og påfør mye tinn på loddebolten før du fører den rundt et av hullene fra innsiden. Gjenta 
prosedyren for hvert hull som skal fylles med tinn. Annen hvert hull skal være nok. Forsterk gjerne 
med litt loddetinn i øvre del av vinduene og langs bretten til feste av undertellsplaten. 

Endepartiene er 3D-printede. Disse limes mot vognsidene rett etter inngangsdørene. Du må trolig 
klippe eller file litt av enden på taket i den innvendige rammen for å få plass til endene. Tilpass 
endepartiene slik at det passer med det støpte taket. Benytt 2-komponent-lim med litt herdetid, så 
du kan tilpasse endene mot tak og vognsider før limet er tørt. 

Sjekk at endepartiene og vognsidene har samme lengde som taket før du lodder sammen 
endepartiene med vognsidene. Benytt en klype eller arteriepinsett for å holde delene sammen når 
du skal lodde. Endeveggene må nok files litt for å passe til endene i taket. 

Klipp så ut skilleveggene VK3-1 og VK3-2 som sitter i taket på den indre rammen. Skru inn 
aluminiumskruene og lodd fast muttere i skillevegg VK3-1. NB! Husk å bruke loddevann, og hold fast 
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skilleveggene med en klype da den kan blir varm. Aluminium trekker ikke til seg loddetinn, så skruene 
kan lett løsnes fra mutterne etter lodding. 

Gjenta samme prosedyre VK3-2, men denne er speilvendt! Festet til mutterne skal derfor brettes 
motsatt vei! (Bildet viser en speilvendt endevegg. Mutterne skal derfor stå på den andre siden av 
festene og festene brettes motdatt vei). 

 

Lodd deretter begge skilleveggene i endene av den innvendige rammen. Dørene i skilleveggene skal 
peke mot sidegangen hvor det er flest store vinduer. Se tegning!  
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Bildet viser en tidligere variant med endepartier i nysølv. NB! Vent med å lime på vindusrammene til 
hele vogna er malt! 
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Understell 
Understellsplaten skal bøyes slik at bufferplaten og sidekantene peker nedover. Lodd så fast 
stigtrinnene til godsrommet. Disse ligner litt på en stor E. Se til at de ikke knekker. Forsterk knekkene 
med litt loddetinn for sikkerhets skyld. 

 

Ta frem den 3D-printede innredningen i to deler. Rens denne med en kniv og en bred sparkelspade. 
Supportmateriale løsner lett.

 

Sjekk deretter at den 3D-printede innredningen passer mellom brettene på den indre rammen. Skru 
gjerne fast bunnplaten til vognkassen nå med et par av skruene, med innredningen imellom. Sørg for 
at understellsplaten er satt riktig, ved at stigtrinnene er plassert under godsdørene. 

Det følger med en rekke støpedeler som skal limes på understellet. Benytt superlim eller 2-
komponentlim. Panduro Hobbys «Stone»-lim (lilla flaske) kan også benyttes. 

Begynn med bolstrene til å feste boggiene med. Rens først evt. overflødig plastikk, og sjekk at 
boggien kan klipses på og har en løs klaring før den festes til platen. Bor opp litt fra baksiden og evt. 
fil til det virker tilfredsstillende, men vær forsiktig da det er et større hull på innsiden av bolsteret slik 
at boggien kan klipses på og av. Lim på buffertene og sjekk høyden på sporet med en annen vogn, 
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mens bolstrene sitter løst på understellet med boggier og hjul. Det er mulig du må justere høyden på 
boggiene. Benytt en tykk plastbit mellom platen og boggiene til høyden stemmer. Lim bolstrene til 
understellsplaten når du er fornøyd. 

 

Lim deretter på understellsdetaljene. Se omriss på understellsplaten og bilder på nettet for 
plassering av disse. 

 

Til slutt limes NEM-kulissene fra undersiden av platen, samt bufferter.  

Tak 
Selve taket er støpt i resin. sjekk at taket passer på vognkassen. Er det buet, kan taket ligge noen 
minutter i varmt springvann (ca. 60 grader), og rettes ut med håndkraft til det kjøles ned. Beregn noe 
sparkling og pussing på dette da det kan være huller og manglende småbiter i støpet. Rens forsiktig 
vekk fett med litt parafin som kan kjøpes på apoteket. Bruk ikke malingsfjerner eller Aceton! Det 
smelter plasten! Påfør grunning og lim på den medfølgende takventilatoren midt på taket over 
godsrommet.  
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Maling 
Det kan være lurt å male vognkasse, tak, understell og innredning hver for deg. Understellet og 
gummivulstene skal være sort, og innredningen okergul. 

Utvendig har vognene versert i flere ulike designvarianter. Se noen eksempler på slutten av dette 
dokumentet. Fargekoder og noen tips kan du lese på https://messingmodeller.no/nsb-farger-for-mj-
modeller/ 

Rens vognkassen i nysølv godt med aceton eller noe som fjerner belegg, fett og rester etter 
loddevann etc. NB! Støpedelene tåler ikke aceton. Benytt evt. parafin for å rense disse.  

Noen anbefaler også å vaske vognkassen med gul skurekrem som kan kjøpes i dagligvarehandelen. 
En utgått tannbørste kan være nyttig for å komme til. La modellen tørke i et døgn før du grunner, 
eller benytt en hårføner for raskere tørking. Biltemas rustbeskyttelsesprimer (Art.nr. 36-7419) eller 
lignende biter godt som grunning på messing og nysølv. 

Hvis du velger gammeldesign, anbefales det å male hele vognkassen gul først, og deretter maskere 
det som skal være striper med f.eks 1mm maskeringstape. Mal så med gul igjen over 
maskeringstapen slik at den «tettes» og ikke rødbrun maling renner inn i det som skal være gult. Mal 
til slutt med rødbrunt. 

 

Dekaler 
Etter at vognkassen er malt, monteres dekaler. Du trenger en pinsett, et par bomullspinner og noen 
tannpirkere. Dekalene klippes eller skjæres ut fra arket med en spiss og skarp kniv. Hell litt lunkent 
vann i en skål og legg kun en eller et par dekaler i vannet ad gangen. Etter et par minutter løsner 
dekalet fra arket. Det anbefales å ta den opp før dette skjer, da selve dekalet kan krølle seg og være 
vanskelig å få opp fra vannet og det kan bli en utfordring å rette det ut slik at det passer på 
vognkassen. 

Legg arket inntil vognkassen, og dra dekalet fra arket ved bruk av tannpirkeren. Juster og rull til slutt 
en bomullspinne over slik at vannet absorberes og dekalet tørker raskere. 

Når du er ferdig, kan hele vognkassen få et tynt strøk med halvblank lakk for å beskytte dekalene. 
Sprayboks fra f.eks Tamya kan være godt egnet til formålet. 

 

Sluttmontering 
Til slutt skal vindusrammene og vindusglassene limes på fra innsiden.  Når vindusglasset er limt fast 
(benytt trelim eller Panduro Hobbys gjennomsiktige hobbylim), limes også gitteret VK8 på innsiden 
av det lange vinduet til venstre ved godsdøren på den siden som har mest ulike vindustyper. Se siste 
bilde av den gule modellen, samt bilder på nettet for detaljer, eks 
https://jernbane.net/bo/subpage.php?s=3&t=8156 og 
http://forsk.njk.no/mdb/mdb.php?allefoto=1&jernb=&art=&type=851&aut=&eng=  

Tak og gummivulster i endene limes på helt til slutt. 
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«Orientekspressen» på Åndalsnes 24.aug. 2020 Foto: Leif Johnny Olestad 
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Modell laget av Alf Inge Bjotvedt.  
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