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silje i 200: Slik vil togsettet med Silje fra Jessheim bli seende ut når det blir foliert. Deretter skal hun suse i inntil 200 km/t på utsiden av toget rundt om på Østlandet. Det synes 
det administrative lederen hos Legal 24 Advokat bare blir stas.  ill.: nsB

modellen: Silje M. Aune 
Gammelli skal pryde toget.  
 Foto: PRivat

jessheim: I 16 år har 
Silje vært togpendler. 
Som takk for at hun er 
en av togselskapets 
hverdagshelter skal 
NSB la henne pryde et 
helt togsett.
Rune Fjellvang
rufj@rb.no
900 49 489

– Dette blir veldig gøy. Jeg gle-
der meg til å se det toget, sier 
tobarnsmor Silje M. Aune Gam-
melli (34) fra Jessheim, som er 
født og oppvokst på Råholt 
Skog.

Silje er én av seks pendlere 
som blir hyllet i NSBs nye kam-
panje kalt «Hverdagshelter». 
Fra midten av mai blir Siljes 

navn og bilde foliert på utsiden 
av et tog. Der takker NSB for at 
Silje har spart samfunnet for 
hele 168 kilometer kø og 37,8 
tonn CO₂-ekvivalenter sam-
menliknet med hvis hun hadde 
kjørt bil i 16 år.

På tv og på kino
Silje blir også synlig i en rekla-
mefilm som skal vises blant an-
net på TV og kino fra 10. mai.

Silje har pendlet med tog til 
og fra Oslo i 16 år. Først fra Min-
nesund imens hun studerte, og 
fra Jessheim siden 2006.

Det er en reisemåte hun er 
godt fornøyd med.

– Å pendle blir en livsstil. Da 
jeg ble spurt om å være med i 
kampanjen visste jeg med en 
gang at jeg ville være med, etter 
å ha brukt så mange timer på to-

get. Noen dager er det selvsagt 
slitsomt å pendle, men det 
handler litt om innstilling også. 
Med små barn blir det ikke mye 
alenetid, og det er deilig å enten 
jobbe, lese en bok eller se på 
Netflix på toget. Dessuten er 
det veldig behagelig å slippe og 
kjøre bil. Jeg synes egentlig 
pendlerlivet er ganske ok, for-
teller Silje M. Aune Gammelli.

erstatter 600 biler
Selv tenker hun ikke så mye på 
å spare miljøet når hun pend-
ler.

– Da jeg fikk se utredningene 
til NSB ble jeg mer oppmerk-
som på hvilken effekt pendling 
har for alle rundt meg også. Jeg 
håper jeg kan være med på å bi-
dra til at enda flere velger å rei-
se sammen, sier hun.

I forbindelse med kampanjen 
har NSB regnet ut at et fullt 
NSB-tog i rush erstatter 600 bi-
ler i gjennomsnitt.

Nå håper hun at hun selv får 
reise med toget hun pryder.

– Du er ikke redd for at du blir 
stående igjen på stasjonen og 
vente på toget ditt?

– Jeg har ikke så mye tid å ta 
av når jeg både skal rekke jobb 
og hente i barnehage. Men du 
skal ikke se bort ifra at jeg tar en 
tur til Oslo S for å kikke etter 
det, svarer hun.

takker hverdagsheltene
NSB ønsker på denne måten å 
takke alle dem som reiser 
sammen til og fra jobb eller 
skole hver dag.

– Mange tenker ikke over 
hvor mye pendlerne faktisk bi-

drar til samfunnet. De sparer 
miljøet og andre folk for mange 
kilometer med kø. Pendlere 
som Silje er ekte hverdagshel-
ter, sier Gina Scholz, kommuni-
kasjonsrådgiver i NSB.

■ Har spart samfunnet for 160 kilometer med bilkø

silje skal pryde toget


