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Til NOKUT 

 

Følgebrev - akkreditering for fagområdet togframføring og 
klargjøring av tog 

Styret for Norsk fagskole for lokomotivførere ønsker å skape forutsigbarhet ved at fagskolen kan tilby 

høyere yrkesfaglig utdanning for å dekke jernbanesektorens behov for god og oppdatert kompetanse 

innen en bærekraftig utvikling for jernbanen. Ifølge nasjonal transportplan 2018-2029 skal 

jernbanen inn i den mest hektiske og ambisiøse perioden for jernbane siden Nordlandsbanen med 

ble ferdigstilt i 1962. Fokuset er på å kunne frakte mer gods på bane og øke persontransporten. 

Togframføring og klargjøring av tog er helt sentrale kompetanser i dette bildet.  

 

Norsk fagskole for lokomotivførere ønsker å være i posisjon for å tilby opplæring innen flere områder 

for togframføring, som for eksempel for betrodde ansatte for og i togframføringen, ledelse innen 

togframføring, skifting og klargjøring av tog mv.  Jernbanereformen og digitalisering har økt antall 

spesialister innen jernbanen. Norsk fagskole for lokomotivførere, kan med ansattes kompetanse og 

brede yrkeserfaring, tilby nye utdanninger innen togframføring og klargjøring av tog 

 

Stadig større internasjonalisering innen jernbanesektoren kan også utfordre behovet for 

kompetanse. Lokførerskolen kan bidra med opplæring av førere med førerbevis (jf. Førerforskriften 

FOR-2009-11-27-1414) fra andre europeiske land. Norsk fagskole for lokomotivførere har allerede 

fått henvendelser om å bidra med kurs og opplæring innenfor togselskapenes sertifisering.  

 

Norsk fagskole for lokomotivførere ønsker fagområde-akkreditering for å kunne tilby oppdatert og 

relevant høyere yrkesfaglig utdanning for lokomotivførere. Som Norges eneste grunnutdanning er det 

svært viktig at Norsk fagskole for lokomotivførere kan agere på togselskapenes ønsker og innspill og 

oppdatere grunnutdanningen innenfor fagskolens rammer, ansvar og vilkår.  

 

Lokførerskolen ønsker å bruke sin kompetanse innen høyere yrkesfaglig utdanning til å tilby 

kvalitetssikret opplæring og ha mulighet til å utvikle nye utdanninger på fagskolenivå.  

 

Norsk fagskole for lokomotivførere søker herved akkreditering for fagområdet togframføring og 

klargjøring av tog.  

 

 

Oslo, 29. januar 2020 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Christoffer Serck-Hanssen   

Styreleder Norsk fagskole for lokomotivførere    

  

 

Kopi: fagskolestyret 

Vedlegg: Akkrediteringssøknaden 


