
Norsk Jernbaneklubb, stiftet 1969, er en frivillig organisasjon som arbeider etter ideelle prinsipper for å ivareta 
muséalt jernbanemateriell for bevaring for framtidige generasjoner og for å vise teknisk og kulturell utvikling i denne 
viktige del av  samfunnet. Veterantoget på Gamle Vossebanen startet drift i 1992 etter 12 års arbeid. Det var fram 
til 2017 nedlagt en dugnadsinnsats på 270.000 timer. Stasjonsanlegget på Garnes ble fredet av Riksantikvaren i 2002 
og hele Gamle Vossebanen ble fredet i 2016 som en del av nasjonal verneplan for kulturminner ved jernbanen. 
Damplokomotiv nr 255 er fra 1913 og teakvognene er fra perioden 1887-1954. Veterantoget kjører mellom Garnes 
og Midttun hver søndag i sommerhalvåret. NJK er medlem av Norsk  museumsforbund, og European Federation of 
Museum & Tourist Railways.   
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Høringsuttalelse - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 
 
MUSEUMSJERNBANE SOM NASJONALT KULTURMINNE  

Museumsbanenes formidling – togkjøringen og stasjonsmiljøene - inneholder elementene lys, 
lukt, fysisk påvirkning av temperatur og bevegelse i landskapet, formidling av handlingsbåren 

kunnskap og synsinntrykk. Publikum går inn i rollen som reisende – og opplever tidligere tiders 
reiser på en måte et statisk museum ikke er i stand til å formidle. Alle sanser tas i bruk. 
Museumsbanenes personale må ha lang opplæring og bred erfaring, ofte på flere områder for å 
kunne dekke flere roller på museumsjernbanen. Lønn er ofte ikke drivkraft nok, dyp personlig 
interesse sikrer kontinuitet og erfaringsoppbygging.  
 
En museumsjernbane har samlinger som primært er innrettet mot formidling i form av togkjøring 
i tråd med banens opprinnelige funksjon. I samfunnskontrakten inngår avtale om rutemessig 
framføring av museumstog på en sikkerhetsmessig forsvarlig og mest mulig historisk riktig måte. 
Følgelig kreves personale med handlingsbåren kunnskap om drift og løpende vedlikehold i tråd 
med godkjente og sikkerhetsmessig forsvarlige planer. Museumsbanenes bygningsmasse 
består i hovedsak museale bygninger tilpasset funksjonell drift av museumsjernbanen, herunder 
verksted og forsvarlig oppbevaring for en museumsfaglig bærekraftig framtid.  
 
Museumsjernbanene i Norge har i over 50 år drevet bevaringsarbeid, dokumentasjon og 
formidling, samt langsiktig bevaringsarbeid for det historiske jernbanemateriellet langt utover hva 
som er gjort på det nasjonale jernbanemuseet i samme periode. GVB startet bevaringsarbeidet i 
1975 og har i inneværende år kjørt museumstog i 25 år. 
 
NASJONAL VERNEPLAN FOR KULTURMINNER VED JERNBANEN 

I 1997 startet Regjeringen opp et arbeid i alle statsetatene for å få på plass en verneplan for 
hvert felt i samfunnet. Dette omfattet alt fra Kystverket, Forsvaret, Televerket, Vegvesenet og 
selvfølgelig også Jernbanen. Jernbaneverket/Bane NOR har på forbilledlig vis fått i havn en 
svært god landsverneplan for jernbanens faste kulturminner ved jernbanen, herunder en delplan 
for fem komplette museumsjernbaner med skinnegang, broer, tunneler og bygninger. Til 
BaneNORs landsverneplan henhører en forutsigbar finansiering av infrastrukturtiltak ved 
museumsjernbanene. Bane NOR har i denne perioden opparbedet faglig kompetanse på 
museumsbaner. 
 

mailto:gvb@njk.no
http://www.njk.no/gvb


 

 2 

Norsk Jernbaneklubb  

Gamle Vossebanen  

 

FINANSIERING AV HISTORISK JERNBANEMATERIELL HAR FALT UTENFOR VERNEPLANARBEIDET 
Samtidig med oppsplittingen av den gamle forvaltningsbedriften Norges Statsbaner i 
særlovselskapet NSB BA og infrastrukturforvalteren Jernbaneverket i 1996 - bare kort tid før 
Regjeringens beslutning om verneplaner, bad NSB i et brev til Stortinget om å bli fritatt fra 
økonomisk samfunnsansvar for historisk jernbanemateriell. Stortinget aksepterte dette i form av  
vedtak. Dermed kan en hevde at Staten derved har overtatt ansvaret for denne viktige delen av 
Norges Statsbaners historie, men at det hittil ikke er funnet en bærekraftig løsning for 
forvaltningen av denne historien. GVB ser derfor positivt på at Jernbanedirektoratet har fått 
denne oppgaven, og vi håper at det blir en rask framdrift som sikrer finansiering parallelt med 
tidkrevende utredningsarbeid. 
 
HISTORISK JERNBANEMATERIELL - VEDLIKEHOLD  
Samlingene av historisk museumsmateriell er i noen grad tematiske for å kunne formidle 
spesielle tidsepoker mer komplett. Til en viss grad er det funksjonelle museale dubletter for å 
kunne oppfylle samfunnskontrakten om forutsigbar drift og historisk riktig formidling – tog av en 
viss lengde har som hovedregel bestått av flere identisk like vogner. Til oppbevaring av musealt 
historisk materiell, museale gjenstander, driftsforråd og museale reservedeler er det behov for 
funksjonelle driftsbygninger i tillegg til de museale bygningene - behov for sikker oppbevaring 
må prioriteres sammen med verkstedsmuligheter. Historisk jernbanemateriell som skal til 
verksted, kan ikke billig og enkelt flyttes på det nasjonale jernbanenettet. Flytting på bil er ikke et 
alternativ gitt Norges topografi og veinett. Jernbanemateriell på bil er både bredere og høyere 
enn det som er tillatt i Norge. Derfor må det sikres lokale verkstedsmuligheter som kan 
videreføre kompetanse som henger sammen med driftskompetanse. 
 
FINANSIERINGSBEHOV OG POLITISKE SIGNALER 
Det er allment akseptert at museumsjernbaner verken fungerer eller kan formidles uten operativt 
museumstogmateriell. En jernbane er forbudt område for publikum straks man beveger seg bort 
fra plattformer og planoverganger. Følgelig må den formidles i fra toget. Arbeidet med drift og 
vedlikehold av togmateriell har hittil skjedd med stor grad av av frivillig arbeidsinnsats på 
museumsbanene, et fåtall omfattende restaureringsprosjekter er helt eller delvis utført av 
profesjonell, lønnet arbeidskraft. Status er at det er et stort udekket etterslep på 
vedlikeholdssiden og et stort antall historisk uvurderlige materiellenheter med behov for 
omfattende restaureringsarbeider. Mye materiell er også hensatt utendørs – det brytes ned av et 
stadig våtere og villere klima. De fem museumsjernbanene har alle knapphet på operativt 
museumstogmateriell. Dette gir risiko for at publikum må avvises under trafikktopper – det er 
ikke nok transportkapasitet. Det gir også økt sårbarhet når enheter må tas ut av drift for 
vedlikehold – operativt reservemateriell finnes ikke. 
 
Omsatt betyr dette et tilsvarende udekket behov for finansiering av sikring, vedlikehold og 
restaurering av historisk museumstogmateriell ved museumsjernbanene - og ute på det 
nasjonale jernbanenettet. Basert på utarbeidete konservative 10-års analyser, er det nasjonale 
behovet forsiktig samlet bergenet for alle museumsjernbanene og ute på det nasjonale 
jernbanenettet til et behov på minst 2,5 millioner i årlig tilskudd ved hver museumsbane. 
 
Både i Norsk Transportplan (NTP) og i statsbudsjettet kan en se intensjoner av god vilje til å 
løse disse utfordringene: 
Fra Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018–2029  

11.5.2 Innsats for å hindre forringelse og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljøer  
Regjeringen vil at hensynet til kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer skal 
vektlegges i tidlige faser av planleggingen. Objektene i landsverneplanen skal forvaltes 
og vedlikeholdes i tråd med frednings- eller vernevedtak. For kulturminner i ordinær bruk 
skal mindre omfattende tiltak alltid vurderes for å ivareta hensynet til verneverdiene. Det 
er et overordnet mål at kulturarven skal bevares som bruksressurs og kilde til 
kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Etatene skal tilrettelegge for alternativ bruk av 
kulturminner som de ikke har tjenstlige behov for. Dette kan skje i samarbeid med  
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frivillige organisasjoner og lokale og regionale myndigheter. For kulturminner som er ute 
av bruk, skal tilrettelegging for allmenn bruk være et mål.  
I byer og tettsteder skal hensynet til kulturhistoriske områder og sammenhenger 
vektlegges ved planlegging av infrastrukturtiltak. Verdifulle kulturlandskap, med dets 
innhold av kulturhistorie, naturmangfold og estetikk, skal ivaretas.  
 
5.6.1 Driftsutgifter  
I tråd med jernbanereformen har Jernbanedirektoratet også overtatt ansvaret for Norsk 
Jernbanemuseum på Hamar. Regjeringen legger til grunn at det er viktig å ivareta 
jernbanens kulturminner, særlig det historiske materiellet, og vil komme tilbake til 
dette i de årlige budsjettene.  

 
Fra Statsbudsjettet 2018: 

Regjeringen vil verne om norsk kulturarv og ivareta kulturhistoriske bygninger og 
gjenstander.  

 
LØSNINGER PÅ VEIEN VIDERE – TREKKE LÆRDOM FRA BANENOR 
De levende museumsjernbanenes behov er ikke fullt ut sammenfallende med det i hovedsak 
statiske Norsk Jernbanemuseum. Behovet for å lagre materiell innendørs er felles, men kravene 
til istandsettelse av henholdsvis operativt togmateriell og statiske utstillingsmateriell er totalt 
forskjellige selv om de aktuelle enhetene kan være til forveksling like.  
 
En løsning kan være at Jernbanedirektoratet sentralt får tillagt prosjektansvaret for å finansiere 
vedlikehold av historisk historisk materiell. Som en følge at dette blir det avsatt strakstiltak på 
finansieringssiden. 
 
Dersom Jernbanedirektoratet ikke ønsker å ha prosjektlederansvaret selv, er det et alternativ å 
legge det til BaneNOR. BaneNOR forvalter allerede en økonomisk støtteordning for 
museumsjernbanene på Landsverneplanen. Etter vårt syn forvalter BaneNOR denne ordningen 
på en meget god måte. Ved å legge prosjektlederoppgaven til BaneNOR kan man således 
trekke på eksisterende kompetanse – og unngår å etablere to parallelle byråkratier som i det alt 
vesentlige skal motta søknader fra og fordele midler til de samme mottakerne. Dette vil sikre at 
midler ikke går til byråkratstillinger, men kommer formålet til gode. 
 
Norsk Jernbanemuseum kunne ha vært en alternativ forvalter av en tilskuddsordning for 
vedlikehold og restaurering av museumstogmateriell. Når vi fraråder en slik løsning, er 
bakgrunnen at Jernbanemuseet selv er en av landets to største eiere av museumstogmateriell. 
For å unngå beskyldninger og mistanke om at museet forfordeler seg selv, bør 
tilskuddsordningen ligge utenfor museet. Dersom ansvaret likevel legges til museet, må det gis 
klare føringer slik at midlene ikke skal brukes på intern personaloppbygging og ytterligere 
byråkrati, men blir øremerket formålet – og at de skal fordeles mellom museumsjernbanene og 
de øvrige eierne av museumstogmateriell som kjøres på det nasjonale jernbanenettet (i dag 
Norsk Museumstog og Arendalsbanens Venner). Til støtte for vårt forslag bemerkes at Bane 
NOR ikke selv eier musemstogmateriell og følgelig kan agere nøytralt overfor de ulike aktørene. 
 
VIKTIGHETEN AV GOD PROSJEKTSTYRING OG MILEPELSPLANLEGGING 
På bakgrunn av sterke politisk styringssignaler (jfr. ovenfor) og statlig finansieringsarbeid for å 
sikre nasjonale kulturminner ved jernbanen på en god måte, så har den viktige delsektoren som 
omfatter kultursegmentet historisk jernbanemateriell blitt sulteforet i mange tiår. Det er derfor 
essensielt at det kommer på plass straksmidler for å hindre ytterligere forfall.  
 
Det bør derfor meget snart komme på plass en sentralt plassert prosjektleder – hos 
Jernbanedirektoratet eller Bane NOR - som kan fungere som det koordinerende nav i det videre 
arbeidet - slik at museumsbanene får en ansvarlig samtalepartner på området. Vi oppfordrer 
også Jernbanedirektoratet å være tydelig på at denne prosjektlederen skal ha dette som 
hovedoppgave og at det tilføres tilstrekkelige straksmidler – helst allerede i inneværende år. 
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KONSTRUKTIVT SAMARBEID OG INTERAKTIV DIALOG 

GVB ønsker et nært og tillitsfult samarbeid med Jernbanedirektoratet i det videre arbeidet og 
står til disposisjon for samtaler og møter. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ivar Gubberud 
Driftsleder   

 
Tlf.: 9166 5663 
 

 


