


Området er på flere tusinde kvadratmeter,  
så hvis ikke man orker at gå, er der transportmuligheder. 



Indendørs er konstant skiftende  
udstillinger. 





’Vegskrape’ produceret mellem 1940 
og 1950. Blev til at høvle og planere 
vejen. Også brugt til snerydning. 
Skulle trækkes af lastbil, men blev 
aldrig særlig udbred da de var tun-
ge og svære at manøvrere. 

Wiremaskine produceret i 
Frankrig lige efter  
2. verdenskrig. 



Mobilt grussorteringsværk med  
1,25 m2 silo 

Mobilt grusprodukti-
onsværk leveret til 
Statens vegvesen i 
1916 fra Drammens 
Jernstøperi og Meka-
niske Verksted. 

Høydalsmo Vegstasjon fra 1939 
med garage, smedje, lager, mekanisk 

værksted og snedkerværksted.  
 

Der dukkede flere og flere af den 
slags op, efter hånden som der kom 

flere maskiner til. 



Mandskabsskure.  

Her et fra 1939 skænket til 
museet af A/S Veidekke 

H. Blindheimsvik A/S landhandel. 



Der er maskineri af alverdens slags på 
hele området.  

Mercedes Unimog tromlesnefræser fra 1974 



Norsk produceret snefræser  
monteret på en  
Clark Michigan 75B gummihjulslæs-
ser. 

I forgrunden  
Åkerman wiremaskine.  
 
Bagved Åkeman wiremaskine 
ombygget til rambuk. 

En af de første hydrauliske borerig-
ge produceret i Norge.  

Bygget på er knækstyret chassis fra 
svenske Kockum.  

Atlas Copco leverede hydraulikken. 



O&K forgraver. 
Totalvægt 218 t.  
Højde 7 m. Bredde 6,4 m.  
 

Bussen kommer til at se lidt lille ud. 

Efter 62360 arbejdstimer  
kom den på museum i 2013. 





Byningen fik tidligt i 1800-tallet privi-
legium som kongeligt gjesgiveri og stod 
oprindeligt på Lysaker udenfor Oslo. 
Med riksantikvarens støtte er gjestgi-
veriet genopstået på Norsk vegmuse-
um. 

Her indtages en let frokost, som be-
står af et stykke smørebrød med lun 

elgkarbonede. 
 

Det smagte vældig godt og så også 
godt ud. 

 
Nok ikke et historisk korrekt stykke 
mad og den fugl med dårlig mave, der 

har gået rund på tallerkenen, var ikke i 
syne noget sted. 

Autentisk interiør  
fra 1800-tallet. 



Brodækker er træ.  
Spændet var, som i dag, 18,3 m. 

 Bredde på 4 m.  
Tilladt belastning 500 kg/m2.  

 
I 1944 blev broen forstærket og opgra-

deret til 18 t akseltryk. 

Norsk Vegmuseum og Norsk Fjellspre-
ngningsmuseum ligger på hver sin sine 
af Fosskrovegen. 
Naturligvis er forbindelsen en beva-
ringsværdig bro, der er flyttet hertil, 
da den skulle erstattes med en ny. 

Gulhagen Bro på riksvei 20  
(nu riksvei 7)  
blev bygget i 1900 af Christia-
nia Maskinverksted.  
 
Navnet på broen var oprindelig 
Skjønne Bro.  
 
Byggeteknikken er boltede pa-
rallelle og diagonale stålprofiler 
med glidelejer i begge ender.  


