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Møtereferat 

 

Møte Brukerråd    

Møteleder  Kai Erik Jensen    

Referent Ane Haugen Jordal  Møtedato  10/2/22 

Deltakere Andreas Palmer (CargoNet) 

Pål André Lysesstøen Hansen (Vy kompetansesenter) 

Lene Kaasa (Flytoget) 

Jørn Ståle Eknes (Vy Øst) 

Eirik Larsson (NLF) 

Marianne Ljosåk (BaneNOR) 

Mekonnen Germiso (Spekter) 

Stein Arne Ødegaard Sveen (Vy Gjøvikbanen) 

Terje Abrahamsen (LKAB) 

Tommy Andersson (Grenland Rail) 

Tonny Hovland (Vy vest) 

Øyvind-Roger Kile (Go-Ahead) 

Øyvind Gunnestad (Lok) 

Arnt Einar Hansen (Lok) 

Ottar Haslestad (Lok) 

Morten Mattson (Lok) 

 

 Sted  Lokførerskolen / 

Teams 

Fravær   Saksref.   

Kopi til   Sider 2 

 

 

Sak nr. Saker til behandling 

1. Informasjon fra skolen 

• Koronas påvirkning på undervisningen 
Koronapandemien har påvirket studentene og utdanningen gjennom læringsmiljø, 

gjennomføring og eksamensresultat. Skolen har hatt utfordringer med tilgang til førerrom og 

befaringsområder.  

Lokomotivførerutdanningen er en praktisk utdanning. Skolen og foretakene er enige om at det 

er viktig at studentene får praksis. 

 

Foretak har merket høyere strykprosent, men de som har kommet inn har høyt teoretisk nivå, 

litt lavere praktisk nivå.  

• Bransjeevaluering 
Skolen har sendt ut bransjeevaluering til foretakene, og oppfordrer alle til å svare på den.  

• Opptak 
Opptaket startet 1. februar og skolen har mottatt 480 søknader. Søknadsfristen er 1. mars 

2022. 

• Tilbakemeldinger fra sertifisering og gjennomføring 
Skolen ønsker informasjon fra foretak på sertifisering og gjennomføring for nyansatte 

lokførere. Slik kan skolen få nyttig informasjon og innspill til forbedringer i utdanningen.  

 

2. • Fagskolens resultater i 2021 
Skolen presenterte resultatene for 2021 (se vedlegg) 
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3. • ERTMS-opplæring 
 

Fagskolen har fått råd om å starte opplæringen i 2023. Brukerrådet rådgir skolen ti lå følge 

framdriften nøye for å vurdere oppstart. 

Det er opprettet en gruppe som skal rådgi foretakene om innholdet i ERTMS-opplæring i Norge 

 

4. • Skifting og verktøy 
Skolen informerte om ny skifteopplæring og ny students regelbok som ble diskutert i fagråd 

 

5. • Øvelseskjøring 
Skolen ønsker å ha fokus på øvelseskjøring og kjørelæreren i 2022. Blant annet skal skolen 

forsøke å tydeliggjøre mål og hva som skal til for å oppnå målene, og støtte kjørelæreren i p 

øve på og gjennomføre krevende samtaler med studentene. Foretakene ga solen gode 

tilbakemeldinger på kjørelærerkurs 

 • Førerforskrift 
EU har publisert et forarbeid til endringer i førerdirektivet. EU ønsker å samkjøre sertifiseringen 

av førere på tvers av medlemslandene, med fokus på å legge til rette for ferdsel over 

landegrensene, og rekruttering av yngre søkere samt kvinner. Samferdselsdepartementet har 

gitt høringssvar, men det kommer en større høring senere 

  

 

Vedlegg: 

2022-2-10 presentasjon brukerråd 


