
Flåmsbana Berekvam
Een Noorse toeristenbaan Hans Peters
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Tijdens onze vakanties in Scandinavië werd 
altijd wel een bezoek gebracht aan een muse-
umspoorlijn of een markante spoorweg. Zo is 
het idee geboren om een Noorse baan te gaan 
bouwen. Van de Noorse spoorwegen, de Nor-
ges Statsbaner afgekort tot NSB, is minder be-
kend dan die van landen als Duitsland en Zwit-
serland. Daarom is gekozen voor een Noorse 
toeristische trekpleister: de Flåmsbana.  

Dit is een spoorlijn van het plaatsje Flåm aan de 
Sognefjord naar Myrdal, hoog op de Hardan-
gervidda. Een bekend onderdeel van deze lijn 
vormt de halteplaats Berekvam, die onderwerp 
is geworden van de modelspoorbaan Flåmsba-
na Berekvam. 
Rond 1960 werd deze lijn nog met sluiting be-
dreigd. Nu maken meer dan 700.000 toeristen 
per jaar een rit met de trein en deze staat daar-
mee hoog op de lijst van de meest bezochte at-
tracties in Noorwegen. Speciaal voor toeristen 
is bij de Kjosfossen-waterval een platform aan-
gelegd, waar de legende van Huldra in beeld en 
geluid te zien en te horen is. De Huldra is een 
mythisch wezen dat voorkomt in de folklore van 
Noorwegen.

Geschiedenis
Om een interessante baan te kunnen bouwen 
is graven in de geschiedenis van de gekozen 
spoorlijn een eerste vereiste. De Flåmsbana is 
een relatief jonge spoorlijn, maar wel met een 
lange ontstaansgeschiedenis. Deze sluit in Myr-
dal aan op de Bergensbanen, de verbinding tus-
sen de twee grootste plaatsen van Noorwegen: 
Oslo en Bergen.
Omdat de Bergensbanen over de kale hoogvlak-
te van de Hardangervidda zou gaan, was voor 
de aanvoer van mensen en materieel een weg 
nodig. Deze weg is intussen een begrip, maar 
dan als schitterende fietsroute, vanuit Geilo 
richting Voss met een afdaling naar Flåm: de 
Rallarvegen. Rallar waren in Noorwegen in het 
verleden groepen arbeiders die van werk naar 
werk trokken. Vegen betekent weg. 
De eerste plannen om een spoorlijn tussen Oslo 
en Bergen aan te leggen stammen uit 1871. 
Daarin is al een aftakking naar de Sognefjord 
opgenomen. In latere plannen voor de Flåms-
bana kwam zelfs een kabelbaan in combinatie 
met een tramlijn voor. 
Na bezoek in Zwitserland bij onder andere de 
Berninabaan werd uiteindelijk in 1923 beslo-
ten tot een geëlektrificeerde adhesie-normaal-
spoorlijn. Het hellingpercentage is maximaal 
5,5 promille met een maximumsnelheid van 30 
km/u. Tot de ingebruikname op 1 augustus 1940 
werd het vervoer van de toen al aanwezige toe-
risten in het Flåmsdalen vanaf de Sognefjord tot 
het hooggelegen Myrdal geregeld over de Ral-
larvegen, onder andere met paard en wagen. De 
ingebruikname van de Flåmsbana werd door de 
NSB aangekondigd als “tijdelijk geopend voor 
expresgoederen en andere vracht”. Overigens 
kreeg de lijn zijn huidige naam pas in 1941, toen 
de eerste reizigerstreinen gingen rijden.

Noors materieel
Tijdens de aanleg en kort daarna is gebruik 
gemaakt van een NSB-stoomloc type 25, dat 
overeenkomt met de Zwitserse Tigerli. Voor het 
reizigersvervoer werden de roodbruine railbus-
sen van het type Bm64, afkomstig van de Har-
dangerlijn, ingezet. Ook de series Bm65, Bm67 
en Bm91 zouden hier hebben gereden. 
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In de oorlog werd besloten om niet met de 
railbussen verder te gaan, maar met locs en 
rijtuigen te gaan rijden. Speciaal voor deze lijn 
werd daarom de elektrische loc van de serie 
El. 9 gebouwd. Van de serie El. 9 staat nu een 
exemplaar in het spoorwegmuseum in Flåm. Na 
buitendienststelling namen elektrische locs type 
El. 11 en treinstellen uit de serie BM69 de dienst 
over. In de jaren negentig reden er gehuurde 
Zweedse treinstellen van de Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) serie X10. 
Vanaf 1998 is voor een andere oplossing geko-
zen: de sandwichtrein. Deze bestond uit zes rij-
tuigen van de NSB met een locomotief van de 
serie El. 17 aan de voor- en achterzijde. Tot 2014 
reden op de Flåmsbana zes locomotieven van 
dit type. Al dit materieel was groen van kleur. 
Het materieel had opschriften in diverse talen, 

zoals A Masterpiece of Engineering en Steigung 
von 1:18. De rijtuigen hebben kortere tijd nog in 
de oorspronkelijke rode kleur gereden. Ook zijn 
El. 17’s in rood op de Flåmsbana gespot. Nu rij-
den de sandwichtreinen met grijze locs van het 
type El. 18. De vorm verraadt de Zwitserse her-
komst. Sinds 1998 wordt de lijn niet meer door 
de NSB, maar door de Flåm Utvkling As (Flåm 
ontwikkelingsmij) geëxploiteerd. 

Baanbouw
Een leuk onderwerp dus, maar dan de volgende 
stap: er een modelspoorbaan van maken. Is er 
Noors modelspoormaterieel wat daadwerkelijk 
op deze lijn heeft gereden of nog rijdt? Die vraag 
werd snel positief beantwoord. Eén van de an-
dere teamleden van MST de Maaslijn heeft een 
verzameling Noorse treinen. De huidige treinen 

van de Flåmsbana vond ik in model bij NMJ 
(www.nmj.no). 
Is hiervoor genoeg informatie beschikbaar? 
Na wat gegoogle vond ik de digitale topografi-
sche kaart van Noorwegen. De grootte van de 
gebouwen en het verloop van het landschap 
was hierop tot in detail terug te vinden. Dat was 
een prettige aanvulling op de verkenningen ter 
plekke en de honderden foto’s die ik daar tijdens 
vakanties heb gemaakt. 
Originele tekeningen van het station en andere 
gebouwen kwamen na enig speurwerk en hulp 
van derden tevoorschijn. Bij een toeristische at-
tractie horen eigenlijk wel filmbeelden van vroe-
ger en nu; ook dat bleek het geval. 
Daarmee was er voldoende informatie om de 
baan te kunnen ontwerpen. De situatie van rond 
het jaar 2000 werd gekozen omdat dan ook nog 

De baan van boven. 
Aan de achterzijde het 
schaduwstation, waar 
zeven treinen staan 
opgesteld. Alle treinen 
vinden hun voorbeeld 
op Flåmsbana, waar 
deze hebben gereden of 
nog rijden. Rechtsboven 
de bedieningslessenaar 
met de digitale centrale 
en de computer voor de 
besturing van de baan.

Een geheel groene sandwichtrein, met zowel voor- als achteraan een locomotief van het type El. 17, rijdt station Berekvam binnen. In de tegenrichting wacht al een 
trein met een loc van het type El. 11.
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wat van de sfeer van vroeger te zien is, onder 
andere door de beveiliging met seinvlaggen en 
de onbewaakte spoorwegovergang. 
De baan is ontworpen en gebouwd voor ten-
toonstellingen. Het gedetailleerde gedeelte 
bestaat uit drie segmenten, met een lichte con-
structie door gebruik van populierentriplex en 
schuim. Het resultaat is een baan die goed te 
transporteren en op te bouwen is. De ervaring 
heeft geleerd dat het voordelen heeft om de 
baan op een los onderstel te plaatsen.
Aan de achterzijde staat het zevensporige scha-
duwstation, dat ook de benodigde elektronica 
voor de besturing bevat. Los daarvan staat de 
bedieningslessenaar. De treinen rijden digitaal 
en computergestuurd met Koploper. Alles bij 
elkaar toch nog een transportvolume van onge-
veer zeven tot acht kubieke meter.

Achtergrond
In de vroege zomer staan in het Flåmsdalen 
heel wat bloemen in bloei. De bomen en strui-

ken kleuren het dal heldergroen, iets wat men 
misschien in eerste instantie niet verwacht, 
met op de achtergrond de hoge grijze rotsen 
die steil oprijzen tot een hoogte van meer dan 
1500 meter. In die periode van het jaar heb ik 
ook de achtergrondfoto voor de baan geno-
men. Deze laat de Storaberget met de lager 
gelegen begroeiing zien. 

De bouw begon vanuit de achtergrondfoto. 
Door de diepte van maar liefst 100 cm werd 
het mogelijk het gedetailleerde landschapsge-
deelte moeiteloos over te laten gaan in de ach-
tergrond. Het landschap wordt naar achteren 
toe langzaam hoger. Het aantal gebouwen is 
zoals in werkelijkheid beperkt en in dit gebied 
typisch Noors.
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Rechts een Robel-onderhoudstrein van het Jernbaneverket, het Noorse ProRail. Het parkeerterrein wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Regelmatig liggen hier 
oude rails en bielzen. Ook staan er containers. Overnachten gebeurt ook, want deze plek is het begin van een fietsroute. Voor het station is een locomotief van het 
type El. 11 te zien met een gemengde trein, die fabrieksnieuwe Volvo’s naar de Sognefjord brengt voor verder transport. In die tijd waren Volvo’s nog zo smal dat 
er twee naast elkaar op een wagen pasten.

De weg naar het station. Pas sinds kort is deze 
spoorwegovergang beveiligd met bomen, maar 
in het jaar 2000, dat het uitgangspunt is voor de 
scenery op deze modelbaan, nog niet. Op deze weg 
geldt een maximumsnelheid van 60 km/u, wat toch 
wel afsteekt tegen de maximum toegestane snelheid 
van de trein van 30 of 40 km/u.
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De brug op de achtergrond is opgebouwd uit staal en hout. Deze Høga Bro, hoge brug, is gebouwd in 1898 door Christiana Maskinverksted. Christiana heet nu Oslo.

Een elektrische locomotief van het type El. 11 met de voor Noorwegen gebruikelijke sneeuwschuivers, die in de praktijk ook dienst doen om kleine rotsblokken opzij 
te schuiven. Het stationsgebouw met het uiterlijk van een halteplaats is in de loop der jaren steeds uitgebreid en van kleur veranderd.
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De ledverlichting bestaat uit zeventien spots, die 
samen zorgen voor een goede uitlichting. Om 
vals licht tegen te gaan is de bovenzijde van de 
baan dicht. Aan de voorzijde is over de volle 
lengte een fries boven de baan aangebracht. 
Dit alles leverde de reactie op uit het publiek dat 
men visueel de baan in wordt getrokken. Men 
krijgt het gevoel in het dal te staan.

Gebouwen en landschap
De gebouwen zijn volgens origineel voorbeeld 
in het Flåmsdalen nagebouwd. De twee-onder-
een-kap baanwachterswoning heeft de stan-
daard bouwwijze van de NSB. Ook een opslag 
met een grasdak, wat nog veel voorkomt in 
Noorwegen, werd nagebouwd. De boerderij 
met schuren en stallen heeft de typisch rode 
kleur die kenmerkend is voor Noorse gebou-
wen, waarbij de kanttekening hoort te worden 
gemaakt dat er in dit dal nog maar een paar 
echte boerderijen zijn, omdat velen nu werken 
in het toerisme. 
Het stationsgebouw Berekvam is in de loop der 
jaren groter geworden en de kleur is regelma-
tig veranderd. Wie er nu komt zal zien dat het 
gebouw langer is dan op de baan. Enkele jaren 
geleden is er namelijk een extra opslagruimte 
aan toegevoegd en zijn nieuwe picknickbanken 
geplaatst. Niet zozeer voor de reizigers, maar 
meer voor de fietsers die uit Myrdal komen via 
de Rallarvegen. De Rallarvegen loopt achter het 
station langs en gaat via de spoorwegovergang 
verder.   
Een waterval mag niet ontbreken. Deze is ge-
maakt met waterpasta van Woodlands Scenics. 
De houten brug met stalen onderdelen is geba-
seerd op de verderop gelegen Høga Bro, ge-
maakt door Christiania Maskinverkstad in 1898. 
Christiania heet nu Oslo. De seinvlaggen, die 
onderdeel zijn van het beveilingssysteem van 
de baan, worden opgeborgen in een groot uit-
gevallen vogelhuisje. 
Een veld met lupinen ontbreekt niet. Lupinen 
waren de meest voorkomende wilde bloemen 
in Noorwegen, maar de laatste jaren is men be-
zig met uitroeiing, omdat het geen inheemse 
plant is. Degenen die met de auto in Noorwegen 
zijn geweest kennen het beeld van grote kuddes 
schapen op de weg die vrij rondlopen. In dit ge-
bied horen fjordpaarden thuis en deze ontbre-
ken dus niet op de baan. Let ook op de specifiek 
Noorse verkeersborden en een houthakker die 
de boom in klimt.
Het landschap is opgebouwd uit verschillende 
soorten materialen: strooigras, vlokken, blaad-
jes en zoden. De bomen en struiken zijn deels 
speciaal voor deze baan gemaakt door Anita De-
cor en deels zelf gemaakt. De weinig bekende, 
maar mooie Lima-rails van hun modular track 
system volgens NEM 120, heeft een profiel-
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Boven: Het E-loc type El. 9 is speciaal voor deze lijn 
in drie stuks gebouwd. Ze reden van 1947 tot 1984. 
Eén exemplaar, in de latere groene kleur, staat in 
het spoorwegmuseum van Flåm. De modeltrein 
wordt gevolgd door een goederenwagen en twee 
rijtuigen type B23, die overkwamen van de Har-
danger-spoorlijn. Midden: De NOHAB-diesels, in 
Noorwegen type Di. 3, zijn gestationeerd in Myrdal, 
het eindpunt van de Flåmsbana. Ze worden gebruikt 
voor onderhoudstreinen en zijn in werkelijkheid 
maar zelden te zien. Gelukkig worden deze imposan-
te diesellocs met origineel geluid op de modelbaan 
vaker ingezet.

Ontmoeting van twee tijdperken: de roodbruine El. 11 in dienst in de tachtiger en negentiger jaren en de 
groene El. 17 in dienst na de eeuwwisseling tot 2014.
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hoogte van 2,1 mm. De ballast is een mix van 
grijze kleuren in verschillende korrelgroottes. 
De bovenleidingmasten zijn zelf gemaakt uit 
onderdelen van diverse merken. Deze hebben 
hier ter hoogte van de halteplaats Berekvam een 
antiklimbeveiliging. Merkwaardigerwijs heb ik 
geen straatverlichting ontdekt; die is dan ook op 
de baan niet te vinden. De afscherming van de 
spoorlijn met grote rotsblokken stamt uit vroe-
ger tijden en is ook te zien langs de Rallarvegen. 
Ze staan door heel Noorwegen. In Nederland 
zouden we ze Rijkswaterstaatsstenen noemen.

Modelspoormaterieel
Op de baan wordt gereden met treinen die van-
af het begin tot nu op de Flåmsbana hebben ge-
reden of nog rijden. De modellen zijn van NMJ, 
Roco, Lima en Heljan. Roodbruine rijtuigen uit 
de beginperiode; groene rijtuigen zoals die nu 
nog rijden. Railbussen van de oude typen Bm64 
en Bm67, maar ook van de wat modernere 
Bm69. In de kleuren roodbruin, rood/crème en 
helderrood. Gewerkt wordt nog aan het blauwe 
Zweedse treinstel. 
Voor het onderhoud van de baan komen NO-
HAB-locs tevoorschijn, die in werkelijkheid in 
Myrdal waren gestationeerd. Ook de geel/rode 
rangeerlok Sk224 rijdt regelmatig voorbij. De El. 
9, een loc uit de begintijd, is er in twee kleuren: 
rood en groen. Ook opvolger El. 11 is in diverse 
kleurvarianten te zien. Een mooi gezicht, als 
twee zogenoemde sandwichtreinen langzaam 
afremmend Berekvam binnenrijden, met zowel 
aan de voor- als achterzijde een loc van het type 
El. 17 (in groen of rood), of zoals ze nu rijden 
met grijze El. 18’s. Op de site van ons model-
spoorteam (www.demaaslijn.com) publiceren 
we regelmatig nieuws en wordt vermeld waar 
we te zien zijn met onze banen.  

Foto’s Len de Vries
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Op een zomerdag kunnen in het Flåmsdalen de tem-
peraturen oplopen tot boven de 30 graden. Bij de 
boerderij wordt niet gewerkt, maar buiten genoten 
van het mooie weer. Een voorbijrijdende trein wekt 
dan geen aandacht.

Links: Vanuit de omringende gebergtes stromen watervallen zoals de Vetlareppa naar het dal, ook onder de spoorlijn door. Op een zomerdag zijn het lieflijke 
stroompjes; in het voorjaar kolkende massa’s. Rechts: Een van de vele details op de baan: een schuur met een grasdak, waarvoor onder andere populierenstammen 
zijn gebruikt. Deze zijn hier flink dunner dan bij ons.


