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HøRINGSUTTALETSE TIt
.'HANDLINGSPTAN FOR JERNBANESEKTOREN 2018 .2029. JERNBANENS HISTORIE BEVARES''

Norsk Tronsport AS er en organisasjon for vern av historisk elektrisk jernbanemateriell og
infrastruktur. Selskapet har sete på Notodden der vi leier lokstallen av BaneNOR som verksted.
Selskapet samarbeider med Norsk Jernbanemuseum, Notodden Utvikling AS, Norsk
lndustriarbeidermuseum Vemork og Stiftelsen Norsk Jernbanearv. Rullende materiell er dels i eget
eie, dels eid av andre. Selskapet drives på idealistisk basis. Bidragsytere til restaureringsarbeidet er
Spa rebankstiftelsen DN B, Riksantikva ren, U N l-stiftelsen og Norsk Jern ba nem useum.

Norsk Transport har i denne uttalelse, i tillegg til Handlingsplan for jernbanesektoren 2018 - 2029
(pkt 3.6.), sett til

o BaneNORs handlingsplan 2018 - 2029 (pkt 3.4.)
o Norsk Transportplan 2018 - 2029:

I tråd med jernbanereformen hor Jernbqnedirektorotet også overtatt ønsvoret for
Norsk Jernbonemuseum på Hamor. Regjeringen legger til grunn at det er viktig å
ivareto jernbanens kulturminner, særlig det historiske materiellet, og vil komme
tilboke til dette i de årlige budsjettene (pkt 5.5.1.).
Objektene i londsverneplanen skalforvaltes og vedlikeholdes itråd med frednings-
eller vernetiltak. For kulturminner i ordinær bruk skol mindre omfattende tiltok alltid
vurderes for å ivareta hensynet til verneverdiene. Det er et overordnet mål ot
kulturorven skal bevares som bruksressurs og kilde til kunnskop, opplevelse og
verdiskaping. Etatene skoltilrettelegge for olternotiv bruk av kulturminner som de

ikke hor tjenstlige behov for. Dette kan skje i somarbeid med frivillige organisasjoner
og lokole og regionale myndigheter. For kulturminner som er ute av bruk, skol
tilrettelegging for ollmenn bruk være et mål (pkt 11.5.2.).

Norsk Transport tar utgangspunkt i at /Vorsk Jernbonemuseum er et nasjonalt museum for
dokumentasjon av norsk jernbanehistorie. Fra Norsk Jernbanemuseums nettsider henter vi:

Norsk Jernbanemuseum er det nasjonale museet for ivaretagelse av norsk jernbonehistorie.
. Siden L896 har Norsk Jernbonemuseum (NJM) lzøtt som oppgove å dokumentere jernbonens

historie i Norge og dens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet samle:r inn,

forsker, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i
stud ie-, utd ø n n i n g s- og u n de rhol d ni ngsøyem ed.
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Da kulturminnevern og museumsarbeid i de senere årene har hatt en betydelig større fokus enn

tidligere, finner vi det naturlig å se hele feltet under ett. En viktig begrunnelse for dette er

etterspørselen etter fortidens historie sett i nærings- og reiselivsmessig sammenheng.

I likhet med andre nasjonale museer, finner vi det naturlig at Norsk Jernbanemuseum etablerer et
apparat som dekker større geografiske deler av landet. Faglig sett er det også naturlig at museet

innehar større kompetanse en hva museet på Hamar i dag omfatter. For etatsmuseet Norsk

Jernbanemuseum kan dette være forvaltning både av kulturminner og å ivareta museale oppgaver.

Sammenlignbare nasjonale etatsmuseer er:

o Forsvarets museer består av syv museer, som har som sin hovedoppgave å bevare-,

dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. Følgende

museer utglør Forsvarets museeri
o Bergenhus, Lt{ftforsvarsmuseet, Forsvarsmuseet, Rustkammeret,

Hjemmefrontm useet, Oscarsborg, Ma rinem useet

o Kystverksmuseo - nasjonalt nettverksmuseum for maritim infrastruktur. Kystverkmusea er

etatsmuseum for det norske Kystverket. Museene dokumenterer, utforsker og formidler
denne sentrale delen av Norges historie. Museet har følgende avdelinger:

o Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, Museum Nord, Sunnmøre

Museum, Jærmuseet, Lindesnes Fyrmuseum

o Norsk Vegmuseum - museet eies og drives av Vegdirektoratet og har et nasjonalt ansvar for
norsk veghistorie. Norsk vegmuseum har ansvar for å ta vare på, forske på og formidle
minner om veger og vegtrafikk. Museumsarbeidet i Statens vegvesen omfatter - løse

kulturminner (gjenstander) og faste kulturminner (veger og bruer).
o Arbeidsoppgavene ved museet er todelte. Museet skal ivareta de museale oppgaver

for Statens vegvesen, med verdikjeden bevaring, forskning og formidling. Museet er

også en fagseksjon i Vegdirektoratet med rådgivning og service innen
kulturminnevern og museumsarbeid i regionene.

o Museet samarbeider tett med de museumsansvarlige ved regionkontorene og med

Riksantikvaren. Til hjelp for de museumsansvarlige er det utpekt distriktskontakter.
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner ivaretas sammen

med Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet.
o Det fins et stort antall gamle veger og bruer rundt om i landet. De ligger som spor

etter tidligere ferdsel. Norsk vegmuseum jobber med å kartlegge, restaurere og

forvalte disse på best mulig måte, og vi samarbeider både med Riksantikvaren,

fylkeskommuner, kommuner og private aktører for å få dette til.

Disse nasjonale etatsmuseene er bygget opp med avdelinger som dekker et større geografisk og

tematisk område enn tilsvarende for Norsk Jernbanemuseum. Norsk Jernbanemuseum virksomhet

utenfor Hamar er i dag begrenset til forvaltning av Rallarmuseets samlinger på Finse og å ha

operatøransvaret for historiske tog på det nasjonale nettet.

Museet må bli mer synlig i samfunnsarbeidet og hevde seg bedre nasjonalt og internasjonalt samt

styrke forskningsinnsatsen. Bedre tilgjengelighet, økt besøk og flere formidlingsarenaer er nødvendig.

Det må bli en større felles forståelse mellom Norsk Jernbanemuseum og museumsjernbanene.
Museets egeninntjening må bli bedre. I2OLG hadde Norsk Jernbanemuseum egeninntekter på bare

L,gyo.I tråd med dette må også antall besøkende Økes. | 2016 hadde museet 24.097 besøkende mens

Setesdalsbanen (museumsbane) alene hadde 73.736 (for 2OL7: vel 28.000 reisende).
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For å oppnå en mer rasjonell drift og faglig styrke, er det nØdvendig at museums- og
kulturminnevirksomheten i Jernbanedirektoratet/BaneNor finner sammen. Det er en klar forståelse
for at små enheter ikke oppnår tilstrekkelig rasjonelle og faglige styrke ved å være liten. Det være seg

innen sykehussektoren, politi, veivesen osv. I de senere år har fusjoneringer innen museumssektoren
gitt gode resultater, men med naturlig tilpassninger underveis.

De største enhetene utenfor Norsk Jernbanemuseum på Hamar er museumsjernbanene. I godt over
50 år har det her pågått en parallell historiedokumentasjon. Museumsbanene dekker jernbanens

infrastruktur som museet på Hamar umulig kan dekke tilsvarende. På en bane nær (Gamle

Vossebanen) er de alle tilknyttet et konsolidert museum.

"Enkelte banestrekninger med sine bruer, tunneler og stasjonsanlegg, representerer i seg selv

store kulturhistoriske verdier. Disse kon ikke flyttes til et museum, men må tos vare på der de

er"1

Ved å trekke Norsk Jernbanemuseum og museumsbanene, eller et utvalg av disse, sammen i et
nasjonalt etatsmuseum vil den samlede enhet få et tilnærmet totalansvar som er mer samstemt med
jernbanens faktiske historie og hva et nasjonalt museum har som oppgave. I tillegg dekker
museumsbanene drift med trafikkstyring, og tilbyr en togopplevelse på vernede spor.

"Det er et overordnet mål of kulturarven skal bevares som bruksressurs og kilde til kunnskop,

o pplevel se og verdi sko pi ng. "'

Museumsbanene har også styrke i den frivillige innsatsen som sammen med lønnet personale driver
banene. Faglig sett er man imidlertid svært utsatt, og en sammenslåing vil gi større styrke i
kompetanseovedøring innen fagområder man ikke har adgang til i det ordinære arbeidsmarked.
Norge er et lite jernbaneland, og bevaringsarbeidet er tilsvarende fragmentert. Et felles regime for
driftstillatelse bør f.eks. være tilstrekkelig. Man arbeider med den samme historien, og en samlet
tematisk enhet gir bedre oversikt, bedre prioriteringer og bedre mulighet for gjennomføring av

langsiktige planer. Med et unntak nær, er museumsbanene organisert under paraplyen "konsoliderte
museer". Erfaringsmessig viser det seg at konsolideringen stort sett bare har gitt en administrativ

avlastning, noe som kan ivaretas ved en annen organisering. Museumsbanene er:

o Lommedalsbanen, 1 km (Gundershogget - Smutterud), sporvidde 500 mm
r Urskog-HØlandsbanen,4 km (Sørumsand - Fossum), sporvidde 750 mm, fredet
o Thamshavnbanen, 22km (Løkken - Bårdshaug), sporvidde 1000 mm, elektrisk, fredet
o Setesdalsbanen,8 km (Grovane - Røyknes), sporvidde 1067 mm
o Krøderbanen,26 km (Vikersund - Krøderen), sporvidde 1435 mm, fredet (2,3 km)

o Gamle Vossebanen,22km (Tunestveit - Midttun), sporvidde 1-435 mm, fredet
o Rjukanbanen, L5 km (Rjukan - Mæl), sporvidde L435 mm, elektrisk (ute av drift), fredet

Sum 99 km

I tilleee er det gjennom fredningsvedtak hos Riksantikvaren pålagt vern av:

. Flekkefjordbanen, 17 km (Sira - Flekkefjord), dresinsykling fredet
r Numedalsbanen, 45 km (Rollag - Rødberg), ute av drift, fredet
o Tinnosbanen, 39 km (Hjuksebø - Tinnoset), elektrisk (ute av drift), ute av drift, fredet

1 Jernbanesektoren - Handlingsprogram 2018 - 2029 - avsnitt 3.6.2. Historisk materiell utenfor museet
2 Norsk Transportplan 20 1 8 - 2027, av snilt l l.5.2.
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Sum 101 km

Dette gir 200 km jernbanelinje for bevaring. Av disse eier BaneNor:

o Urskog-Hølandsbanen,4 km (Sørumsand - Fossum)

o Setesdalsbanen, 1,5 km (Grovane - Paulen bro)
o Gamle Vossebanen,22km (Tunestveit - Midttun), delav nasionalt nettverk
o Flekkefjordbanen, 17 km (Sira - Flekkefjord)
o Numedalsbanen, 45 km (Rollag - Rødberg), nasjonalt netWerk, innstilt drift
o Tinnosbanen, 39 km (HjuksebØ - Tinnoset), nasjonalt nettverk, innstilt drift

Sum L28,5 km $a%l av totalt 200 km med tilhørende bygningsmasse. Av dette er 106 km jernbane

fortsatt del av det nasjonale jernbanenettet.

Økonomiske løsninger

I og med at vi her vurderer virksomheter som i utgangspunktet dels eies, dels støttes av det
offentlige, anser vi det, som ved andre reformer, å være enkelt å samordne de offentlige
budsjettmidlene som i dag er fragmentert. Norsk Jernbanemuseum får sine bevilgninger fra
Jernbanedirektoratet. Kulturminnevernet ijernbanen gjennom BaneNOR. Museumsbanene får sine

midler fra Kulturdepartementet, fylkeskommunene og kommunene. Selv Norsk Jernbanemuseum har

fått driftsmidler fra Hamar kommune. ProsjektstØtte fra andre offentlige organ som Norsk Kulturråd,

Riksantikvaren m.m. setter normalt ingen eierbegrensninger. I de tilfelle der staten ikke kan motta

økonomisk stØtte fra annen offentlig virksomhet, har museet og museumsbanene egne

venneforeninger som igjen kan søke midler. Samkjøring av til dels like oppgaver vil normalt være

rasjonelt og besparende. Samtidig vil dagens separate miljøene bli inspirert til sammen å forstå og å

løse oppgavene i vern av jernbanens historie.

HISTORISK RULTENDE MATERIELL

Nasjonal verneplan

En forutsetning for midler til satsing på historisk jernbanemateriell, er at det foreligger en nasjonal

verneplan. Ved Norsk Jernbanemuseum har det pågått et slikt planarbeid i vel 10 år, og det er uvisst

når arbeidet blir ferdig. Vi er av den oppfatning at planarbeidet må forankres i Jernbanedirektoratet
eller høyere og omtales i handlingsplanen. Den første nasjonale verneplan for fartøyer ble levert i

L978. Fartøyvernplanen er et løpende dokument og har en fast ansatt stilling knyttet til planarbeidet.

Siste revisjon ble bestilt av Stortinget. Vi vil anbefale samme modell.

Vurdering av ansvar for historisk materiell

I sammenheng med vårt forslag om utvidelse av Norsk Jernbanemuseums ansvarsfelt
(museumsbanene + kulturminnevernet) bør det rullende materiellet vurderes opp mot hva som bør

vises ved hovedmuseet på Hamar, kontra museumsbanene. Ved et nasjonalt museum må en

forvente at gjenstander av vesentlig nasjonal verdi, blir å finne der. Prioriterte emner kan være:

r Representere utviklingstrekk/tidsperioderavspesiell karakter
.. Norsk påvirkning på internasjonal jernbaneutvikling

o Norske oppfinnelser
o Norske verksteder
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For museumsbanene vil det være naturlig å finne gjenstander av mer regional/lokal karakter og
historie. I denne sammenheng bør det også gjøres sonderinger omkring drift/utstilling av materiellet.

Kapasitetsvurderinger ved togkjøring

Videre bør det utarbeides kapasitetsvurderinger omkring banens maksimale/ideelle trafikktilbud
basert på:

r Banelengde - kryssingspor (antall/avstand/lengde)
o Materiell - togsett (toglengde - sammensetning)
o Personale {tilgang - forutsetninger)
. Åpningstider(markedsvurderinger)

Fredning av historisk materiell

I henhold til dagens lowerk er det ikke anledning til å frede historisk rullende materiell med mindre
det inngår i en fredet jernbanelinje. Dette har skjedd i et tilfelle; ved Rjukanbanen, der l-6 enheter
rullende materiell ble fredet.

I henhold tilOt.prp. nr 50/1998-99 s 28 bør det vurderes fredning av jernbanemateriell m.m. når

erfaring fra fredning av fartøyer er trukket.

Departementet mener det kon være behov for å innføre fredningshjemmel for andre løse

kulturminner enn båter. Deportementet Ønsker imidlertid å vinne erforing med fredning av
båter før det eventuelt blir oktuelt å foreslå bestemmelser om fredning av løse tekniske
kulturminner som motorvogner, veg- og jernbonemoteriell m v.

Fredning av fartØyer har pågått siden 2005, og vi antar at departementet nå har tilstrekkelig erfaring
slik at fredning av flere typer løse tekniske gjenstander kan gjennomføres.

Etablering av fellesverksted for historisk jernbanemateriell

Siden midten av 80-årene har fartØyvernet hatt tre nasjonale fartøyvernsentre for å sikre et godt
fartøyvern. Sentrene består av håndverkere og konsulenter med nødvendig kunnskap og tilhørende
verksteder for å holde fartØy flytende og i drift. Tilsvarende er nødvendig for vern av historisk
jernbanemateriell. Norsk Jernbanemuseum har etablert en mindre avdeling som ivaretar dagens

behov ved museet, men det marginalt med menneskelige ressurser for å ivareta tilsvarende for
materiell utenfor museet. Utenfor er slikt arbeid de siste 50 år for det meste utført på dugnad av

frivillige med en genuin interesse. Denne kunnskapen er for utdøende sammen med økende alder
hos de frivillige, og rekrutteringen er dessverre minimal. Det haster derfor med å få på plass et
fagverksted for historisk materiell ut over det behov som dagens Norsk Jernbanemuseum har.

Vedlagt følger et forslag til gjennomføring av et slik verksted3.

Mulig finansiering av istandsetting av historisk jernbanemateriell

I tråd med utfasingen av eldre materiell fra Norske Tog AS og innfasing av moderne, foreslår vi at
skrotverdien av det utfasede materiellet tilføres Norsk Jernbanemuseums tilskuddsordning for
istandsetting og restaurering av historisk materiell.

Eierska jr til historisk jernbanemateriell

3 Norsk Transport AS - Sentralverksted for historisk jernbane- og sporveismateriell, 2013
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Norsk Jernbanemuseum hadde i 2OL64180 enheter rullende materiell. Av dette var 63 enheter (1/3-
del) deponert til andre, hvor museumsjernbanene har den stØrste andelen. Museumsjernbanene
forvalter derved store deler av Norsk Jernbanemuseums samlinger og BaneNORs historiske
infrastruktur allerede, noe som forenkler en sammenslåing mellom museet og museumsbanene.

SAMMEN FATNING OG ANBEFALINGER

For Norsk Jernbanemuseum mener vi det er sentralt at museet blir behandlet lik øvrige nasjonale
etatsmuseer og får de nasjonale oppgaver som naturlig hører hjemme. Dette bør kunne få følgende
konsekvenser:

L. Norsk Jernbanemuseum får styrket sitt forskningsarbeid.
2. Kulturminneavdelingen i BaneNOR overføres til Norsk Jernbanemuseum.
3. Ansvaret for Nasjonal verneplan for historisk rullende materiell forblir i Norsk

Jernbanemuseum.
4. Ansvaret for Nasjonal verneplan i jernbanen (infrastruktureh) overføres fra BaneNOR til

Norsk Jernbanemuseum.
5. Ansvaret for Nasjonal verneplan for jernbanens bygninger overføres til Norsk

Jernbanemuseum.
6. Ansvaret for museumsjernbanene overføres til Norsk Jernbanemuseum og inngår som

stedlige avdelinger. I tråd med dette anbefales:
a. Lommedalsbanen - inngår som NJMs avdeling for anleggs- og industribaner
b. Urskog-HØlandsbanen - inngår som NJMs avdeling for 750 mm privatbanedrift og

ivaretas i samspill med museets eget Tertittog.
c. Thamshavnbanen - inngår som NJMs avdeling for 1000 mm privat industribane og

elektrisk drift.
d. Setesdalsbanen - inngår som NJMs avdeling for L067 mm statsbanedrift og med

fokus på banedirektør Carl Abraham Pihl.

e. Krøderbanen - inngår som NJMs avdeling for L435 mm statsbanedrift med fokus på

sidelinjer.
t. Gamle Vossebanen - inngår som NJMs avdeling for 1435 mm statsbanedrift med

fokus på hovedlinjer.
g. Rjukanbanen - inngår som NJMs avdeling for 1-435 mm privat industribane og

elektrisk drift.
7. Ansvaret for de øvrig fredede banestrekningene beholdes i BaneNOR og inngår slik:

a. Flekkefjordbanen - fortsetter som dresinbane, men vurderes i neste NTP for
lokaltrafikk Flekkefjord - Sira - Moi (i nedleggingsåret hadde banen ca 110.000
reisende). 12016 var passasjertallet ved andre baner slik: Arendalsbanen (65.630),

Bratsbergbanen (53.180), Meråkerbanen (45.060). Ved å "ta kulturminner i bruk" vil
Flekkefjordbanen gi "mest jernbane for pengene" og "Vern gjennom bruk er den

foretrukne tilnærmingen - do fortrinnsvis ved at kulturminnet gis en fortsott
funksjon i jernbonesystemet". s

b. Tinnosbanen (Hjuksebø - Notodden) - søkes avfredet. Det er tidligere gitt
dispensasjon for demontering av forbigangsledningen på samme parsell.

c. Tinnosbanen (Notodden . Tinnoset) - settes i stand for tømmertrafikk. Det søkes

dispensasjon for å tilpasse infrastrukturen etter oppdaterte normaler. Rjukanbanen
representere historisk infrastruktur, og man trenger ikke ytterligere 30 km.

d. Numedalsbanen (Rollag - Rødberg) - tas ut av det nasjonale jernbanenettet.
Underbygningen forblir fredet, og det sØkes dispensasjon for demontering av

a Norsk Jernbanemuseum - årbok 2016 s 145
5 Jernbanesektoren - Handlingsprogrcm 2018 - 2029 - avsnitt 3.6.2. Historisk materiell utenfor museet
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overbygningen (som sikres for museumsbanene). Underbygning og bygninger
overføres til Statens Vegvesen som fører den inn under nasjonal sykkelrute nr 5.

e. Numedalsbanen (Flesberg - Rollag) - tas ut av det nasjonale jernbanenettet.
Underbygning med bygninger fredes og overføres til Statens Vegvesen for
ombygging til del av nasjonal sykkelrute nr 5.

8. Norsk Jernbanemuseum etablerer avdeling på Notodden for dokumentasjon av historisk
elektrisk banemateriell.

9. Det etableres sentralverksted med kompetanse for restaurering av historisk banemateriell
lik det fartøyvernet har for vernede og fredede fartøyer. Verkstedet underlegges Norsk
Jernba nem useum (utvidelse av eksisterende funksjon).

10. Historisk rullende materiell.
a. Forslag om lovhjemlet fredning av jernbanemateriell m.m. følges opp (Ot.prp. nr

50/1-998-99 s 28).

b. Eksisterende plandokument for historisk materiell gjennomgås kritisk med tanke på

fredning eller annet vern.
c. Årlige inntekter fra utfasing av driftsmateriell tilføres Norsk Jernbanemuseum og

anvendes til restaurering av historisk materiell (ref eksisterende tilskuddsordning).
d. Plan for egnet oppbevaring av det samlede historiske materiellet etableres.

Vi takker for muligheten til å legge frem disse forslagene.

Med vennlig hilsen
for NORSK TRANSPORT AS

Vedlegg:
Norsk Transport AS - Sentralverksted for historisk jernbane- og sporveismateriell - 2OL3
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