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Høringsuttalelse til Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018-2029 fra 
Museumsbanenettverket 
 
Museumsbanenettverket er et nettverk for de aktive museumsbanene i Norge. Nettverket består av: 

 Gamle Vossebanen – Norsk Jernbaneklubb 

 Krøderbanen – Norsk Jernbaneklubb, Buskerudmuseet 

 Setesdalsbanen – Vest Agder museet 

 Thamshavnbanen – Museene i Sør Trøndelag 

 Urskog- Hølandsbanen – Musea i Akershus 

 Rjukanbanen – Norsk Industriarbeidermuseum 
I tillegg er Norsk jernbanemuseum med i nettverket. 
 
De aktive museumsbanene har med interesse lest Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018-2029. 
Vi er svært fornøyd med at Jernbanedirektoratet i sitt handlingsprogram har et eget kapittel 3.6 
Jernbanens historie bevares. Dette viser at Jernbanedirektoratet tar sitt sektoransvar for 
kulturminner og kulturhistorie på alvor. Dette skal dere ha honnør for. 
Vi merker oss også at det slås fast at det skal legges til rette for formidling ved andre arenaer enn 
jernbanemuseet på Hamar og at banene som er freda og/eller er med i BaneNors landsverneplan 
nevnes.  Videre står at det at vern gjennom bruk er den foretrukne tilnærmingen. Vi konstaterer med 
det at vi er enige om at formidling av historien gjennom å vise materiell i bruk gir publikum den beste 
opplevelsen av tidligere tiders jernbane. 
Vi oppfatter dette som om de aktive museumsjernbanene anses som viktige. 
 
Det å holde en museumsjernbane i drift er kompleks og ressurskrevende. Infrastruktur og rullende 
materiell må restaureres og vedlikeholdes, sikkerhetspersonell må utdannes og 
sikkerhetsstyringssystem utvikles. I dag har BaneNor en tilskuddsordning som fungerer godt for 
infrastruktur. Størrelsen på tilskuddet er for lavt til å kunne oppruste infrastrukturen til god 
driftsstandard, men vi oppfatter tilskuddsordningen som langsiktig og forutsigbar og det er helt 
avgjørende for å kunne arbeide godt og effektivt. 
Den store utfordringa er mangelen på ressurser til restaurering og vedlikehold av rullende materiell 
og ressurser til trafikkavvikling.  Manglende tilskuddsordninger og midler for rullende materiell er det 
mest kritiske. Vi mener at det rullende materiellet formidler historien og blir ivaretatt best gjennom 
bruk. 
 
For å tydeliggjøre at det trengs mer enn infrastruktur for å holde en museumsjernbane i drift, 
foreslår vi en endring/presisering i siste setning i nest siste avsnitt: 
 
God forvaltning og vern gjennom bruk krever forutsigbare støtteordninger både for infrastruktur, 
rullende materiell og trafikkavvikling, god kompetanse på jernbane og kulturminneforvaltning, samt 
et profesjonelt forhold mellom museumsbanene og tilskuddsyter. 
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