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Kunde og trafikkdivisjonen

Bestilling og bruk av Bane NORs diesellokomotiver ved
trafikkavvik
Fra fredag 6. april 2018 gjelder følgende:

1. Stasjonering og prioritering av beredskapslokomotiv for avvik
Bane NOR Transport har fire diesellokomotiver tilgjengelige for beredskap, interne transportbehov
og serviceoppdrag. Plassering av lokomotiv og førere vil avhenge av daglig drift.
Bruken av diesellokomotivene har følgende prioritering:
1. Beredskap
2. Interne transportbehov i Bane NOR
3. Serviceoppdrag

2. Beredskap
Lokomotivene skal først og fremst tilbys til godstogselskapene for å kunne fremføre godset i
forbindelse med trafikkavvik med langvarige effekter, og som innebærer behov for fremføring med
diesellokomotiv. Lokomotivene kan også benyttes til for eksempel berging av skadet materiell.
I forbindelse med avvikssituasjonen skal toglederen informere godstogselskapet om muligheten til å
benytte lokomotivene.
Hvis godstogselskapet ønsker å benytte Bane NORs lokomotiver, skal toglederen kontakte Bane
NORs driftsoperative senter (DROPS) for å avklare tilgjengeligheten til lokomotiver og førere, samt
responstid. Ved tilgjengelige lokomotiver og førere skal toglederen gi godstogselskapet nødvendig
informasjon om det. Hvis godstogselskapet velger å benytte seg av beredskapslokomotiv, skal
selskapet på e-post sende en bekreftelse på bestillingen, som skal innbefatte fakturainformasjon og
kontaktperson for DROPS. Toglederen skal deretter sørge for at aktuelle ruter tildeles.

3. Interne transportbehov i Bane NOR
Utover avvikssituasjoner i trafikken kan lokomotivene benyttes av Infrastrukturdivisjonen i
forbindelse med snørydding, vedlikeholdsarbeider osv. I slike tilfeller skal Bane NOR Transport selv
koordinere bruken av lokomotivene.
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4. Serviceoppdrag
Lokomotivene kan også brukes av godstogselskapene som ekstra trekkraft i bratte stigninger eller i
andre tilfeller med midlertidig behov for ekstra lokomotiv. I slike tilfeller bestilles lokomotivene av
godstogselskapene ved direkte kontakt med DROPS. Bestillingen skal alltid bekreftes av
godstogselskapene med e-post til DROPS.

5. Kontaktinformasjon for beredskapslokomotiver
Bane NORs Driftsoperative senter (DROPS)
Døgnbemannet telefon: 916 05 555
E-post: drops@banenor.no
Alle oppdrag må bekreftes med e-post med utfyllende informasjon om behov, kontaktpunkter og
fakturainformasjon.

6. Kostnader ved bruk av beredskapslokomotiver
Kostnadene for bruk av beredskapslokomotiver vil bli fakturert togselskapet. Kostnadene for
lokomotiv og fører vil bli beregnet basert på følgende timerate: kr 5790,- per time. Drivstofforbruk
kommer i tillegg.

Bjørn Kristiansen
Konserndirektør Kunde og trafikk

Saksbehandler: Oskar Stenstrøm, tlf. 907 09 081
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