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 Museets styre og personale i 20091. 

1.1 Styrets sammensetning
Svein Horrisland, etatsdirektør for marked og kommunika-
sjon i Jernbaneverket
Ole M. Drangsholt, stabsdirektør i Jernbaneverket
Steinar Norli, direktør, sekretariat NSB AS
Oddvar Slettemark, Norsk Jernbaneforbund (til oktober)
Magne Gunnar Høgsveen, Norsk Jernbaneforbund (fra ok-
tober)
Olaf Bjerknes, Jernbanemuseets venner
Tore Collett Moen, Museumsbanerådet

Fra Norsk Jernbanemuseum:
Andreas Dreyer, museumsdirektør

Thor-Kristian Sanaker, administrasjonsleder

1.2 Styremøter
Styret har hatt fire møter i 2009, inkludert en ekskursjon til 
Stiftinga Rallarmuseet Finse.

1.3 Ansatte
Mona Andersen, kontorfullmektig (permisjon)
Ole Gunnar Bakken, TU-ansvarlig
Thor Bjerke, førstekonsulent, foto, gjenstander
Steinar Bjerkeli, museumsassistent
Rune Bjørnbakken, vaktmester
Øystein Bøe, museumssnekker
John Dahl, museumssnekker
Vidar Dalsveen, museumssnekker
Andreas Dreyer, museumsdirektør
Jacobus Johannes Eling TU-rådgiver (vikar)
Nils Petter Engelstad, oppsynsmann
Anny Haugen, førstekonsulent, økonomi
Svein Krogrud, TU-rådgiver (permisjon)
Mette Larsen, førstekonsulent informasjon/arrangement/
marked
Wenche Lundbye Sandvik, kontorfullmektig
Tore Mikkelsen, fagarbeider metall
Thor-Kristian Sanaker, administrasjonsleder

Jernbaneverket
Norsk Jernbanemuseum
Virksomhetsrapport
år 2009

NJM var i februar vertskap for det år-
lige, nordiske jernbanemuseumsmøtet. 
Museumssjef Poul Thestrup ved Dan-
marks Jernbanemuseum forteller her 
om innsamlingspolitikken for rullende 
materiell. Thor Bjerke, NJM
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Anne Marit Skattum, bibliotekleder
Roar Stenersen, overingeniør
Anne Katrine Zachariassen, sekretær
Bjørg Eva Aasen, rådgiver, formidling

I tillegg har museet hatt 24 midlertidig ansatte i 2009. Det 
dreier seg i hovedsak om skrankepersonale, avløsere mu-
seumsbutikken, guider og togpersonale.

 Samlingene2. 
 
2.1 Gjenstandssamlingen
Museet har mottatt 60 avleveringer i 2009. Av dette kan 
nevnes et venteskur i glassfiberarmert plast av en type 
som ble mye brukt i Trondheim distrikt. Flere privatper-
soner har gitt museet større samlinger av diverse gjenstan-
der og jernbaneeffekter.
 Etter at taket i museets største magasin ble renovert i 
2008/9, har museet i 2009 montert pallereoler og påbegynt 
tilbakeflytting av gjenstander til magasinet der.

Gjenstandssamlingen (antatt størrelse 12000) 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sum registrerte gjenstander (kortkatalog + databaser) 7706* 7546* 7355* 6974* 6718* 6350

Registrert i Mikromarc database 6193 6006 5819 5258 4427 3903

Årets registrering i Mikromarc 187 187 561 831 524 266

Antall gjenstandsbilder på NJMs nettsider # 4824 4575 4350 3513 2568

Gjenstander Stiftinga Rallarmuseet

Registrert i Mikromarc 263 246 203 173 173

Årets registrering i Mikromarc database 17 43 30 0 173

Antall gjenstandsbilder på NJMs nettsider alle alle alle 176 176

* Hovednummer. I dette tallet ligger også serier av gjenstander (flere undernumre), slik at det reelle antallet registrerte gjen-
stander er høyere enn dette.
# Enkelte gjenstander har flere bilder

Etter takreparasjonen på presenningsverkstedet er reo-
ler remontert. Ved hjelp av en ny stabler blir gjenstander 
igjen satt på plass. Rune Bjørnbakken betjener stableren  
med Nils Petter Engelstad til venstre. Thor Bjerke, NJM
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2.2 Vedlikehold/bevaring/konservering/restaurering

2.2.1 Rullende materiell
Vogn Co 311
Arbeidet med vogn Co 311, som restaureres for bruk i 
Karéttoget, fortsatte i 2009. Gulvet er ferdig og kassen er 
kledd med nye jernplater. Dessuten er det produsert 16 
dører og dørrammer.

Lokomotiv Di3 602 og 616
Disse to lokomotivene holdes driftsklare av museet 
og brukes i museumstog. I 2009 ble det montert 
oljesirkulasjonspumpe i begge maskinene med formål å få 
forsert toppsmøring før start.

Karéttoget
Vakumejektoren på lokomotivet ”Caroline” ble demontert 
og justert. Ellers har både lokomotivet og vognene fått 
vanlig vedlikehold.

Tertittoget  
Tertittoget fikk en kort sesong. Lokomotivet ”Urskog” 

”Urskog” fikk en kort driftssesong i 2009. Under demon-
tering av loket.

Befaring i Narvik i september. Vognen i forgrunnen, B1 
19925, skal bevares. Thor Bjerke, NJM (begge)

En demontert ”Urskog”. Roar Stenersen, NJM
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Fra demonteringen av Smalåsen ekspedisjonsbygning i 
mai 2009. Det var snekkerne Asbjørn I. og Arvid Bjørhus-
dal som stod for arbeidet. Joralv Larsen
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måtte tas ut av drift i juni grunnet en lekkasje som ikke 
umiddelbart var identifiserbar. Driftsstansen ble gjort iflg. 
sikkerhetsprosedyre, men lekkasjen viste seg ikke å være 
noen sikkerhetsrisiko.
 For å reparere lekkasjen måtte lokomotivets hoved-
deler tas fra hverandre. I og med at det er modent for 
hovedrevisjon om et par år, ble det besluttet å påbegynne 
den i 2009 med sikte på å få lokomotivet ferdig til sesongen 
2010. Arbeidet blir gjort i museets egen regi med relevante 
underleverandører.
 Vogn BCo 4 har fått takreparasjon.

Lokomotiv 411
Dette lokomotivet har vært under restaurering i NJKs 
regi siden 1990. I forbindelse med Bergensbanens 100-
årsjubileum i 2009 bevilget Jernbaneverket 950 000 kr 
til avsluttende arbeider. Prosjektets omfang gjorde det 
umulig å bli ferdig til fastsatt tid. 

Svingskive
Denne svingskiven, opprinnelig fra Bergen, skal restaureres 
og legges ned utenfor museets hovedbygning. Alle delene 
i skiven er ferdige.

Kassasjon
Følgende rullende enheter ble kassert i Narvik: BF 11 21517, 
B1 19924 og 19926. Dette var vogner som i sin tid ble tatt 
ut til drift i regi av Malmbanens Venner. Denne foreningen 
ligger i dvale og er ikke i stand til å ivareta vognene.

2.2.2 Museumsparken
Smalåsen ekspedisjonshus fra Namsskogan kommune på 
Nordlandsbanen er en énetasjes bygning fra 1940, som 
er flyttet til museet for å gjenreises i museumsparken. 
Bygningen stod for rivning og er en blant flere lignende ek-
spedisjonshus som ble reist på Nordlandsbanen omtrent 
samtidig. Det ble demontert med grunnmur av et lokalt 
firma etter anvisninger fra museets håndverkere, og trans-
portert til museet på Hamar. Grunnmuren er rekonstruert 
med original stein og det er laget såle til en senere flytting 
av uthuset på Bjørnstad som er av samme type som det 
som opprinnelig sto på Smalåsen. Dette stasjonsanlegget 
skal fungere som endestasjon for ”Tertittoget” i museums-
parken.
 Det er også gjort grunnarbeider for utvidet perrong og 
støping av støttemur for forhøyet godsrampe slik som det 
var på Smalåsen stasjon.

Svingskivebroen består av to seksjoner, hver på ti meter. 
Begge er nå ferdige. Roar Stenersen, NJM

Øystein Bøe og John Dahl støper dekke for ekspedisjons-
bygningen fra Smalåsen. I bakgrunnen kommer uthuset 
fra Bjørnstad. Thor Bjerke, NJM
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Stillverkshuset, som er flyttet fra Drammen til museums-
parken, ble gjort ferdig både innvendig og utvendig. I til-
legg til installasjon av stillverk gjenstår bare en del ”pølse-
fuging” av teglsteinsveggene utvendig.

2.3 Biblioteket
Museet hadde frem til våren 2009 forhandlinger om å kon-
vertere til Bibliofil som databasesystem, men valgte å bryte 
samarbeidet og heller fortsette med Mikromarc.

2.4 Foto
I 2009 gikk museet over fra analog til digital repro av 
fotosamlingen. Reproarbeidet blir som før utført av 
Hedmarksmuseets fotoavdeling.
 Museet har i 2009 mottatt flere større avlevering med 
fotos, bl.a. en samling etter avdøde lokfører Johan P. 
Kristiansen og en større samling fra Yngvar Hansen (se 
egen omtale annetsteds i boken).

Bibliotek (antatt størrelse 10 000) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Registrerte bind i bibliotekets database 6601 6291 6208 5690 4816 4622 4161

Artikler 246 245 245 131

Tidsskrifter (løpende abonnement) 70 71 71 71 66 76 97

Registrert i Mikromarc i året 310 75 518 874 195 463 392

Henvendelser 438 393 390 353 329 390 309

Utlån (bøker, videoer, fotostatkopier etc.) 301 256 280 207 231 236 196

Besøkende til biblioteket 424 424 378 505 431 756 625

2.4 Fotosamling (antatt størrelse 50 000) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Registrerte fotos i Mikromarc database 20717 19343 17153 15777 14359 13127 12222

Registrert i Mikromarc i året 1374 2190 1376 1418 1232 905 882

Antall scannete bilder på Web 1 20500 19000 16000 13908 11963

Henvendelser 130 92 85 98 99 140 101

Fotoekspedisjoner 101 67 60 69 81 98 59

1) Tallet viser ca. antall datafiler.

Anne Marit Skattum hjelper en av bibliotekets yngre be-
søkende. Thor Bjerke, NJM
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3. Utadrettet virksomhet

3.1 Arrangementer
Arrangementene har fulgt virksomhetsplanen for 2009. 
I alt ble det avviklet 20 store og små arrangementer. 
Arrangementene har trukket 8202 besøkende (mot 6628 i 
2008). I løpet av festivalen Stoppested Verdens to dager var 
6174 besøkende innom (mot 3644 i 2008). Karéttogets tur i 
juni (i kombinasjon med Skibladner) hadde en meget god 
økning med en tredobling av reisende. Øvrige arrange-
menter, inkl. Barnehageuka, hadde nedgang i besøks-
tallet.

3.2 Utstillinger/formidling
Hovedinnsatsen på formidlingssiden i 2009 var den nye 
utstillingen på Stiftinga Rallarmuseet Finse. Den ble åpnet 
av jernbanedirektør Elisabeth Enger 6. juni.

Museet på Hamar
”Leikvangen” lekestasjon ble supplert med vanntårn laget 
av museets snekkerverksted. Vanntårnet er fullt fungeren-
de og kan demonstreres når museet har ”live-steam” ar-
rangementer.
 Snekkerverkstedet har produsert et forseggjort og peda-
gogisk lekelokomotiv til utstillingen i hovedbygget. Det vil 
bli satt i utstillingen vinteren i 2010. 

3.3 Markedsføring
Museets brosjyre ble trykket i ett opplag på 15.000 eks. 
Den ble hovedsakelig distribuert i Østlandsområdet, blant 
annet til turistinformasjonene på Svinesund og i Oslo.
 Museet har vært representert på Reiseliv 2009 på 
Lillestrøm, og i oktober var det tilstede på Østlandsk lærer-
stevne for første gang.
 Museet har hatt flere mindre annonsekampanjer i avi-
ser, blader og magasiner i inn- og utland. Museet deltatt 
i interreg-prosjektet ”The Scandinavian Way (Hedmark 
Reiseliv og Visit Värmland), hvor målet er å skaffe svenske, 
danske, hollandske og tyske gjester til Hedmark. Museet 
har også hatt innrykk i Norgeskatalogene til Innovasjon 
Norge som foreligger på en mengde språk (bl.a. engelsk, 

Øystein Bøe arbeider med tak til vanntårnet. Over det fer-
dige tårnet. Thor Bjerke, NJM
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tysk, hollandsk, spansk, italiensk, polsk, russisk, fransk, 
svensk, dansk, finsk, japansk, kinesisk).
 Det ble produsert et eget Hedmarksbilag i Aftenposten i 
mai og vår annonsering for sommeren fulgte opp dette. Det 
ble også prøvd med annonse i NAF-magasinet MOTOR. 
 I forbindelse med Bergensbanejubileet har det vært an-
nonsert i publikasjoner utgitt i forbindelse med dette.
 Museets arrangementer har alle vært kunngjort på tra-
disjonell måte ved annonser og redaksjonell omtale i lo-
kalavisene i tillegg til plakater.
 Museet har deltatt aktivt i Hamar-regionen Reiseliv 
(HaRR), både med verv i valgkomité og Reiselivsfaglig råd, 
og det har deltatt i de prosjekter som HaRR har invitert til. 
 I august ble det gjort filmopptak fra minihelikopter av 
Karéttoget. Filmen skal brukes i en presentasjon av toget 
ved lokomotiv nr. 17 ”Carolines” 150-årsjubileum i 2011. 

Dette blir en blanding av levende film og stillbilder og skal 
brukes på nettsidene.

3.4 Publikumsbesøk
Norsk Jernbanemuseum er sterkt involvert både i Stiftinga 
Rallarmuseet Finse og Norsk Museumstog (NMT). Den nye 
utstillingen på Finse er laget av Norsk Jernbanemuseum, og 
Rallarmuseet får et årlig driftstilskudd fra Jernbaneverket. 
Museet er dessuten trafikkutøver av Norsk Museumstog 
(NMT). For fremtiden vil det derfor bli rapportert publi-
kumstall også fra disse institusjonene.
 Publikumsbesøket på museet har steget vel 8 % fra 
2008. Det er særlig festivalen Stoppested Verden som har 
bidratt til dette. I juli hadde museet en økning på nesten 
20 %. Antall nordmenn, svensker, dansker og tyskere har 
økt betydelig.

Venneforeningen kjørte tilbringertog fra Oslo til Jernbanemuseets dag. Her fra togbyttet på Hamar st. Thor Bjerke, NJM

Besøkstall 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Hamar 20554 18840 17497 14848 15567 17260 15316 13515 13146
Finse 4300
NMT 7549
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I skolebesøket har det i 2009 vært en nedgang på 17 % i 
antall elever, mens det har vært en økning på 14 % i antall 
skolegrupper, det vil si at museet i større grad har besøk av 
flere små grupper med elever og lærere (spesialundervis-
ning).
 Stiftinga Rallarmuseet Finse har hatt 26 % økning i be-
søket i 2009.
 I anledning Bergensbanejubileet hadde NMT ekstra 
mange tog og en sterk oppgang i antall reisende fra 2008.

3.5 Internettsider www.norsk-jernbanemuseum.no
Besøksstatistikk
Arbeidet med å revidere museets nettsider har vært mer 
omfattende enn antatt. De forventes ferdige første kvartal 
2010. Av tekniske årsaker har det ikke vært mulig å hente 
pålitelig tall fra 2009.

Drift av museumsanlegget4. 

Følgende tiltak er utført på museets driftsbygninger og an-
legg i 2009:
 Det er lagt delvis nytt gulv i museets magasin i det gam-
le presenningsverkstedet på Hamar.
 Etter inspeksjon av sprinkleranlegget i museets hoved-
bygg, ble det påpekt at taket over dioramaene i utstillingen 
ikke var tilfredsstillende sprinklet. Dette er nå utbedret. 
 I lokalet for temporære utstillinger i ”gamlebygget” ble 
det montert et overvåkningskamera i april.

5. Norsk Jernbanemuseum som trafikkutøver

I 2009 har Trafikkutøverseksjonen ved Jernbaneverket 
Norsk Jernbanemuseum behandlet saker knyttet til drift 
og vedlikehold av rullende materiell, kjøring av museums-
tog samt fortsatt revidering av dokumentasjon og styrings-

2009 2008 2007 2006 2005 2004

40120 44240 35656 27960 19724

Bjørg Eva Aasen og Rallarmuseets bestyrer Steinar Skår 
foran deler av den nye utstillingen. Thor Bjerke, NJM

Delvis nylagt gulv i ett av museets magasiner i  presen-
ningsverkstedet. Thor Bjerke, NJM
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systemet.
 Trafikkutøverfunksjonen er etter hvert blitt en vesent-
lig del av museets virksomhet. Ved utgangen av 2009 var 
fem personer knyttet helt eller delvis til TU-arbeidet: Ole 
Gunnar Bakken, TU-leder, Svein Krogrud, rådgiver (per-
misjon), Jacobus Johannes Eling, rådgiver (vikariat), Roar 
Stenersen, teknisk ansvarlig, Andreas Dreyer, museumsdi-
rektør
 Trafikkutøverseksjonen mottok 30. juni vedtak fra 
Statens jernbanetilsyn om tildeling av lisens og sikkerhets-
sertifikat. Samtidig ble det tillyst en kommende revisjon av 
virksomheten fra Tilsynets side. Med bakgrunn i dette og 
de endringer som er gjort i trafikkreglene, er det igangsatt 
et større revisjonsarbeid av styringssystemet for å sikre 
endringer og implementering. Trafikkutøverseksjonen tar 
også mål av seg til på eget initiativ å få kjørt en revisjon av 
hele virksomheten med bruk av eksterne revisjonsperso-
ner.
 Trafikkutøverseksjonen var trafikkutøver for Bergens-
banens 100 års jubileum samt Rjukanbanens 100 års jubi-
leum. Dette har vært store oppgaver som har medført stor 
ressursbruk ved enheten.
 For øvrig har en stor del av trafikkutøveroppgaven be-

stått av togkjøring i Oslo og østlandsområdet. Sesongen 
begynte i midten av februar (17.02.) og sluttet i midten av 
desember (11.12.).
 Trafikkutøverseksjonen ved Jernbaneverket Norsk 
Jernbanemuseum har ikke hatt hendelser, eller tilløp til 
hendelser som har medført personskade på reisende, egne 
ansatte eller eksterne leverandører.
 Trafikkutøverseksjonen har heller ikke hatt hendelser, 
eller tilløp til hendelser som har medført skade på eget 
materiell, eksterne leverandørers materiell eller tredje 
parts materiell.

Jernbaneverkets ”operatørhåndbok” Førerens Regelbok 
og Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) gjeldende 
fom. 13.12.2009

Jernbaneverkets ”operatørhåndbok” Førerens Regelbok •	
er sendt ut til alle som har en sikkerhetsmessig rolle ved 
kjøring av museumstog i regi av Trafikkutøverseksjonen 
ved Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. 66 bøker er 
registrert på navngitte personer / funksjoner.

Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) er sendt •	
ut til alle som har en sikkerhetsmessig rolle ved kjøring 
av museumstog i regi av Trafikkutøverseksjonen ved 
Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. 66 er bøker re-
gistrert på navngitte personer / funksjoner.

Materiellet
Søknad til Statens Jernbanetilsyn om diverse unntak •	

fra krav i den nye Sikkerhetsforskriften. Det er for de fleste 
aktuelle krav gitt tidsbegrenset dispensasjon, av ulik varig-
het.

Statens Jernbanetilsyn har etter søknad gitt midlerti-•	
dig unntak fra sikkerhetsforskriftene i forhold til bruk av 
2 watt GSM-R som nødkommunikasjon i museumstog. 
Tillatelsen er knyttet opp til navngitte trekkaggregater.

Brukstillatelse for lok 411, Di 2 842 og El 13 2142 (usik-•	
ker) beregnes utstedt i 2010.

Museumstogkjøring
Norsk Jernbanemuseum:

Fire turer Hamar–Elverum–Hamar (Caroline med •	
Karéttoget). Karéttoget har kjørt 290 km i 2009.

Møte i TU-seksjonen. Fra venstre Roar Stenersen, Svein 
Krogrud, Ole Gunnar Bakken, Andreas Dreyer og Jacobus 
Johannes Eling. Thor Bjerke, NJM
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Hamar–Martodden spor–Jernbanemuseet og retur •	
(Caro  line med Karéttoget og Di 3 602) i forbindelse med 
Jernbanemuseets dag.

Materielltransporter.•	

Norsk museumstog:
Museumstog i Østlandsområdet: Gjøvikbanen, Østfold-•	

banen, Vestfoldbanen, Grenlandsområdet, Bergens banen, 
Sørlandsbanen, Rjukanbanen og på Numedalsbanen, Et 
tog kjørt til Trofors over Rørosbanen og Nordlandsbanen. 

Materielltransporter.•	

Arendalsbanens Venner:
Kjøring av BM 86.24 6. september i forbindelse med ju-•	

bileumskjøring på Arendalsbanen.

Rutebestillinger
NJM TU har foretatt i alt 147 rutebestillinger i 2009.

6. Stiftinga Rallarmuseet Finse

Norsk Rallarmuseum på Finse har i mange år mottatt 
driftsstøtte fra Jernbaneverket. Norsk Jernbanemuseum er 
representert i Rallarmuseets styre. Norsk Jernbanemuseum 
er museumsfaglig støtte for Rallarmuseet, og gjenstands-
massen på Finse er katalogisert i Norsk Jernbanemuseums 
database og lagt ut på museets hjemmesider.
 I tillegg til driftsstøtten har Jernbanemuseet finansiert 
og produsert Rallarmuseets nye utstilling. Siste del av ut-
stillingen fullføres i 2010.

7. Utviklingsprosjekter

Formaliseringen av samarbeidet mellom Norsk 
Jernbanemuseum og museumsbanene ble satt i gang i 
2006. Samarbeidsforumet er Museumsbanerådet. En søk-
nad om å gjøre rådet om til et ABMU-nettverk ble sendt i 

2009, men foreløpig lagt på is av ABMU.
 Arbeidet med Verneplan for rullende materiell ble påbe-
gynt i 2007 og har fortsatt i 2009. Dette er et samarbeid med 
Norsk Jernbaneklubb. Etter hvert vil også Riksantikvaren 
ta del i dette arbeidet.

8. Måloppnåelse - avvik 2009

Innenfor områdene Formidling/utstillingsvirksomhet 
(inkl. publikumstall), Markedsføring, Samarbeid og 
Trafikkutøvelse er målene i all hovedsak oppnådd. Innenfor 
målområdet Utvikling er årsplanen for museumsparken 
oppnådd, men det har ikke blitt noen avklaring av maga-
sinplass for rullende materiell, som er den største utfor-
dringen museet fortsatt står overfor. Kommunen tar opp 
igjen arbeidet med reguleringsplanen for verkstedsområ-
det på Hamar. Med mindre den blir kraftig endret, er det 
liten utsikt til å få bygge en ny toghall her. Museet har satt 
i gang undersøkelse om det er mulig å få bygge vognhall 
på Elverum.

9. Ansattes verv

- Fedecrail, Roar Stenersen, representant for museet 
gjennom Museumsbanerådet

- Hamar-regionen Reiseliv, Mette Larsen, leder i Reise-
livsfaglig råd

- Hedmark Reiseliv BA, Mette Larsen, styremedlem
- Musea i Hedmark, Andreas Dreyer, styrerepresentant
- Museumsbanerådet, Andreas Dreyer, styrerepresentant
- Norsk Fjellsprengningsmuseum, Bjørg Eva Aasen, sty-

rerepresentant
- IKA, Museumsforbundets seksjon for industri, kommu-

nikasjon og anlegg, Andreas Dreyer styrerepresentant
- Stiftinga Rallarmuseet Finse, Andreas Dreyer styrere-

presentant
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10. Internregnskap 2009

Inntekter 2009
Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008

Billetter til samlingene 467 000 556 000 486 000
Souvenir 374 000 334 000 364 000
Diverse inntekter 322 000 160 000 136 000
Tilskudd fra Jernbaneverket 16 776 000 15 600 000 13 928 000
Sum inntekter og driftstilskudd fra JBV 17 939 000 16 650 000 14 914 000

Driftsutgifter 2009
Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008

Personalkostnader 8 992 000 8 710 000 8 268 000
Div. driftsutgifter 3 374 000 3 411 000 3 243  000
Husleie 1 263 000 1 065 000 1 162 000
Innkjøp og vedlikehold bibliotek og fotoarkiv 120 000 243 000 283 000
Utstillings- og undervisningsmateriell 187 000 305 000 236 000
Innkjøp og vedlikehold bygninger 269 000 260 000 406 000
Restaurering, drift og vedlikehold rullende materiel 185 000 86 000 110 000
Urskog 360 000 0 0
Tilskudd NJK/museumsbanene 827 000 820 000 820 000
Svingskive 178 000 0 386 000
Utstilling Rallarmuseet 1 233 000 1 000 000 0
Lok 411 951 000 750 000 0
Sum driftsutgifter 17 939 000 16 650 000 14 914 000
Inntekter eksklusiv driftstilskudd fra JBV - 1 163 000 - 1 050 000 - 986 000
Driftsresultat 16 776 000 15 600 000 13 928 000
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