
 

 

Nettverk for museumsbaner og jernbanehistorie 
- Norsk jernbanemuseum 18.-20. oktober  2019 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk jernbanemuseum inviterer til tre spennende fagdager for oss som interesserer oss for den 

norske jernbanevirksomhetens historie. Vi har satt sammen et variert program, så her bør det være 

noe som er lærerikt for alle. Det er også lagt opp til mye sosialt samvær, med felles lunsj og middag på 

kveldstid. 

 

 

Vel møtt på Hamar! 

  



 

 

Fredag 18. oktober 
 Operativt nettverk Direktørnettverk 

09.45 Velkommen Velkommen 

10.00 Prosjekter på museumsmateriell Egen agenda 

12.00 Lunsj Lunsj 

13.00- 
15.00 

Kurs prosjektledelse Egen agenda 

15.00-
15.45 

Pause Pause 

16.00-
17.00 

Omvisning presenningsverksted  Omvisning presenningsverksted 

17.00-
19.00 

Hotell 
 

Hotell 

19.00 Middag Middag 

 
Lørdag 19. oktober 

10.00 Velkommen 

11.00-
11.45 

Bevaring av historisk materiell i klimaendringenes tid- Ellen Sletvold 

12.00 Lunsj 

13.00-
13.45 

Reise med damp- Roar Stenersen 

14.00-
14.45 

Restaurering av Co333- Tom Johansen  

15.00-
15.45 

Hva savner vi i forvaltningen av jernbanehistorien? - Eirik Kristoffersen 

19.00 Middag 

 
Søndag 20. oktober 

11.00 Velkommen 

11.15-
12.00 

Jernbanehistorisk foredrag- «Historisk blikk på kampen om jernbane på østsida 
eller vestsida av Mjøsa» av Trond Feiring 

12.15-
13.00 

Utfordring ved historisk togmateriell- Kine Haugmåne 

13.00 
13.30 

Lunsj 

13.30-
14.15 

Landsverneplan for rullende materiell- Ellen Sletvold 

14.30- 
15.45 

Teknisk- industrielle kulturminner: å komme i mål- Tom Johansen 

15.45-
16.00 

Avskjed 

 

 

 

Fargekoder: 

 
  

Foajeen 
 

Mjøsgløtt 
(Store møterom) 

 

 

Caroline 
(Lille møterom) 

  
Museums-
området 

 
 
 



 

 

Praktisk informasjon fredag 

Norsk jernbanemuseum har gleden av å invitere til møte i Nettverk for museumsbaner og 

jernbanehistorie på Hamar 18.-20. oktober 2019. 

Her skal vi møte gode museumskollegaer som jobber med og interesserer seg for de samme tingene vi 

gjør. Her kan vi dele ideer, bekymringer og kompetanse. Nettverket er først og fremst for 

museumsansatte og erstatter ikke eksisterende nettverk og råd for frivilligheten.  

Nettverket administreres av Norsk jernbanemuseum, men formannskap rullerer mellom direktørene 

ved museumsbanene. 

Tog mellom Oslo (samt Gardemoen) og Hamar går hver time. Første tog fra Oslo S har avgang klokken 

06.34 på fredag. 

Jernbanemuseet setter opp felles transport mellom Victoria hotell og museet fredag morgen og 

ettermiddag. For de som trenger annen transport kan drosje bestilles på tlf. 03650. Buss mellom Hamar 

jernbanestasjon, Victoria hotell og Jernbanemuseet er rute B-1 og går begge veier flere ganger i timen. 

Det er også gode parkeringsmuligheter ved museet. 

Enkel lunsj begge dager, samt småsnacks mellom sesjonene serveres på museet. Det er ikke butikk eller 

kiosk i umiddelbar nærhet, så om du har lyst på alternative godsaker er det lurt å handle på forhånd. På 

fredag klokken 19.00 spiser vi på Victoriahaven rett ved hotellet. Her har vi reservert en egen etasje, så 

det bør ikke være gode muligheter for festtaler eller andre plenumsytringer. Stedet har en avslappet 

profil og det er ikke nødvendig å stille i gallaantrekk. Hvert enkelt museum avtaler betaling og 

alkoholpolicy med sine ansatte. 

Hovedbygget til Jernbanemuseet er universelt tilrettelagt. Dette gjelder dessverre ikke alle andre deler 

av museumsområdet vårt. Dette kan være nyttig å være oppmerksom på, særlig i forbindelse med 

omvisningen på Presseningsverkstedet i Hamar sentrum. 

Det kan komme endringer i programmet. Informasjon om dette vil i så fall bli gitt på møtet. Om noen 

ønsker å holde et innlegg i forbindelse med en av sesjonene, bør dette meldes snarest mulig. 

Årets kurs holdes av Roar Stenersen og Geraldine Sletten. Stenersen er vel kjent for de fleste som 

arbeider med bevaring av jernbanemateriell, mens Sletten er instruktør i prosjektledelse hos 

Glasspaper. 

 

Tider for felles transport fredag: 

Maxitaxi fra Victoria 09.30 

Buss fra Jernbanemuseet til presenningsverkstedet 15.45 

Buss fra presseningsverksted til Victoria hotell 17.00 

 

 

https://www.firsthotels.no/hoteller/norge/hamar/first-hotel-victoria/
https://www.firsthotels.no/hoteller/norge/hamar/first-hotel-victoria/
http://www.victoriahaven.no/
http://www.victoriahaven.no/


 

 

Praktisk informasjon nettverksmøte 2019 

Program fredag 18. er bare åpent for delegater oppnevnt av medlemmer av direktørnettverket. Disse 

kan være ansatte eller nøkkelpersoner fra frivilligheten. Lørdag 19. og søndag 20. er åpen for alle 

interesserte. Disse dagene er det en avgift på 150 kr for ikkedelegater som dekker lunsj og kaffe.  

Det er mulig å bestille rabattert hotellrom på Victoria hotell Hamar. Pris er 919 kr per natt for 

enkeltrom inkludert frokost. Rom må bookes innen 6. oktober og bookingkode «museumsbaner» 

oppgis. 

Påmeldingsfrist for delegater er 7. oktober. Foredrag og møter lørdag og søndag er åpent for alle 

interesserte, men vi ber om påmelding innen 7. oktober for deltakere på middag lørdag 19. Påmelding 

gjøres på eirik.kristoffersen@jernbanedirektoratet.no. Skriv «Påmelding nettverksmøte» i emnefeltet. 

Middag lørdag er på Pizzanini. Her leier vi hele kjelleren, så dette blir en god anledning til å diskutere 

tog med likesinnede ut i de smale timer.   

Vi gleder oss til tre lærerike og sosiale dager på Hamar! 

 

 

Eirik Kristoffersen 

Direktør 

Norsk jernbanemuseum 
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