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MODERNE: De nye togsettene som er bygget hos selskapet Stadler Bussnang i Sveits (for øvrig samme selskapet som leverer bybanevognene i Bergen) eies av Norske Tog, men driftes
av Vy som har valgt å gjøre en positiv vri med tanke på identitet og tilknytning til Vestlandet. 
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– På tide, vil veldig mange si
Utover høsten vil flere og flere av
Vys tog, rulle i selskapets grønne
farger. Mest spesielt er likevel at
togsettene nå blir navnet. 137 år
etter strekningen åpnet, vil det nå
stå Vossebanen på togvognene.

BERGEN: Ideen er på ingen måte ny.
Sørover i Europa finnes det mange togstrekninger som har fått navn på togene.
Men Vy gjør det som gamle NSB aldri
klarte – og tenker nytt. Selskapet velger
å gi togene mellom Bergen og Voss en
egen identitet – noe man og gjør med de
såkalte regiontogene på Bergensbanen.
– Det første toget kjører allerede mellom Voss og Bergen, opplyser markedsog kommunikasjonssjef i Vy tog vest,
Linda Kragseth.
Og hun forteller videre at i de neste
månedene helt til jul, skal samtlige ti tog
som trafikkerer Bergen-Voss bli grønne,
og dette gjelder og alle 64 vogner på Bergensbanen. Her vil det for øvrig ikke bli
gjort endringer på lokomotivene. Som
en vil se på det store bildet, er det og en

godt synlig undertekst på vognene.
Undertekstene er
Bergen-Voss-Bergen
og Bergen-Oslo-Bergen.
Jernbanedirektoratet har bestemt at
Tom R.
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være Vossebanen.
Et navn som for lengst er et innarbeidet begrep hos jernbaneentusiaster.
Ikke minst i kretsen rundt museumstoget på Garnes som har to kjøresøndager igjen denne sesongen.
Siden 1992 har de holdt navnet
Gamle Vossebanen varmt ved å bruke
deler av den opprinnelige banestrekningen som ble åpnet i 1883.
– Alle tiltak for å fremme lokal tilknytning, er positivt. Lokal entusiasme
og engasjement er viktig.
Driftsleder hos Museet Gamle Vossebanen, Ivar Gubberud, er derfor en stor tilhenger av det som nå Vy setter ut i livet.
– NSB prøvde dette med ekspresstogene Henrik og Pernille for en del år siFORMIDLER: Driftsleder Ivar
Gubberud ved Museet Gamle
Vossebanen (her på gamle Arna
stasjon) ga i 1983 ut «Vossebanen 1883–1983: en beretning
om Vossebanens tekniske,
økonomiske og politiske historie gjennom hundre år». Søk
i Google, og du kan lese hele
den fantastiske historien.
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den, og Flåmsbanen har jo gjort det
samme i flere år.
– Ved å sette Bergen i begge ender av
undertekstene, ønsker vi å knytte strekningene enda tettere til Bergen og Vestlandet, forklarer Kragseth.
– Inspirasjonen er hentet fra typografien jernbanen brukte i eget skiltsystem
fra åpningen av Bergensbanen i 1909 og
frem til 1980 tallet. – På den måten tar vi
med oss historisk referanse videre inn i
fremtiden.

Gubberud er og opptatt av historien,
og velger å ta den enda lenger tilbake.
– Å anlegge Vossebanen var et fantastisk stykke arbeid. Strekningen hadde
opprinnelig 51 tunneler. Når de boret ut
for tunnelene, gjorde de det fra begge
sider – og med bare en til to centimeters
avvik, da de møttes. Den første tunnelen begynte man på i Grimen i 1875. Bare
åtte år tok det, så var det jernbane til
Voss.

STASJONEN: Dette

er Bergens aller første
jernbanestasjon sto
klar til åpningen av
Vossebanen i 1883.
Den lå der Stenersens
samling (Kode 2) ligger i dag.

HOP STASJON: Dette er
noe å tenke på for alle som
i dag sykler til og fra byen
på den gamle jernbanetraseen. Slik så det ut på Hop
stasjon den gang da.

