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Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 54 – november 2008 

 
 

NYTT ARBEIDSUTVALG I LTTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gernot Klinger, Torfinn Håverstad og Terje Wold 

 
 

ørdag 4. oktober ble det avholdt 
ordinært møte i Landsrådet for 

Trafikk, Teknikk og Administrasjon. 
Ordinært møte i dette organet blir 
avholdt i forkant av Jernbanefor-
bundets landsmøte hvert fjerde år. 
For de som ikke kjenner i detalj 
hvordan saker og ting er organisert i 
NJF, kan det opplyses at arbeidsut-
valget i LTTA er delegert ansvaret for 
å forhandle om for eksempel lokalt 
lønnsoppgjør overfor ledelsen i 
Jernbaneverket. Man kan godt si at 
svært mye av lønns- og arbeidsfor-
holdene for våre medlemmer blir av-
gjort på møter mellom arbeidsutval-
get i LTTA og ledelsen i Jernbane-
verket. Så dette er et viktig organ. 

Landsrådet er sammensatt av le-
derne for de fem tilsluttede fagfore-
ninger. På det ordinære møtet velges 
et arbeidsutvalg bestående av tre 
personer utvalgt blant medlemmer 
fra de fem foreningene. Følgende ble 
valgt: Tidligere nestleder Torfinn 
Håverstad som ny leder, tidligere 
sekretær og vår egen leder av TAF, 
Terje Wold som nestleder og sekre-
tær i FTA som landsrådets sekretær. 
Tidligere landsrådsleder Øyvind 
Gurholt, som har tiltrådt stillingen 
som togdriftsjef i Drammen samt 
tidligere kasserer (og sekretær) Nils 
Farestveit (nå pensjonist) ble på 
slutten av møtet takket av etter 
mange års innsats i landsrådet. 

 

L 

 

Obs! Lokalt oppgjør: Se side 7 



 2 

Torfinn Håverstad 
Torfinn er ekte sørlending og bor i 

Vennesla utenfor Kristiansand. Han 
startet sin jernbanekarriere i 1984 og 
ble stasjonert på Vennesla som jernba-
nefullmektig (senere avdelingsleder) da 
han var ferdig på jernbaneskolen. I 
1992 ble han ansatt som togleder i 
Kristiansand. Han er nå ansatt i Tra-
fikkdivisjonen som togle-
der/trafikkplanleg-ger ved Taktisk ru-
tekontor i Kristiansand.  

Torfinn har etter hvert opparbeidet seg 
ganske lang fartstid i tillitsvalgtarbeidet. De 
første verv var som klubbleder for Kon-
torpersonalets klubb i Kristiansand i 1994. 
Samme år ble han valgt som nestleder i 
Kontorpersonalets forening Kristian-
sand/Stavanger. I 1996 ble han valgt 
som leder av samme forening. Han 
overtok som leder av Foreningen for 
Trafikk, Teknikk og Administrasjon 
avd. 02 av NJF fra 2000 fram til 1. 
2.2008 da han ble innsatt som funge-
rende landsrådsleder. Fram til denne 
dato hadde han også vervet som nestle-
der i landsrådet fra 2003. Som omtalt 
på side 1 ble Torfinn offisielt valgt som 
leder av Landsrådet for Trafikk, Tek-
nikk og Administrasjon den 4.10. 
 
 
Terje Wold 

Terje skulle være kjent for de fleste av 
våre medlemmer. Han er 47år, halden-
ser både mht. bolig og stasjonerings-
sted. Men Terje begynte sin karriere 
som skiftekonduktør ved Halden st. 
Han tok så videreutdannelse i 
innvendig stasjonstjeneste i 
1986, men var fortsatt 
stasjonert på Alnabru. Etter et 
opphold på Kornsjø ble han 
stasjonert i Halden som 
trafikkstyrer i 1996. 

Terje startet sin innsats for 
fellesskapet i klubbstyret til 
Stasjonspersonalet på Alnabru. 
Etter at han kom hjem igjen til 
Østfold, har han vært tillitsvalgt 
i Halden, stedstillitsvalgt for 
Østfoldbanen samt kasserer, 
nestleder og leder av TAF. Av 
andre verv han kan flagge med 
er medlem i arbeidsutvalget i 

LO Stats fylkeskartell i Østfold og leder 
av Grønsund feriehjem (eid av 
stasjonspers. i Halden). For øvrig er nok 
Terje den best skolerte tillitsvalgte i 
TAF. Foruten de vanlige ukekursene i 
LO Stat, har han gått LO-skolen på 
Sørmarka samt gjennomgått LOs topp-
skoleringskurs (org. og ledelse, arbeids-
rett og arbeidsmiljøskolen). 
 
Gernot Klinger 

Gernot er nestoren i landsrådet med 
sine 63 år. Han kommer opprinnelig fra 
Braunschweig i Vest-Tyskland. Men bo-
satte seg i Norge i 1974. Jernbanekarri-
eren startet i Gartnertjenesten i tidlige-
re Drammen jernbanedistrikt. I 1990 
fikk Gernot stasjonering i Oslo i Bane-
region Øst der han fikk ansvaret for 
koordinering av sprøytetoget. Han er i 
dag rådgiver i miljøspørsmål i Banedivi-
sjonen avd. Teknisk støtte. 

Gernot har i alle år vært aktiv i tillits-
valgtarbeidet. ”Karrieren” startet med 
vervet som opplysningssekretær i 
Drammen distrikt Håndverkerforening. 
Han ble etter hvert også leder der. Da 
håndverkerne ble slått sammen med 
linjepersonalet, var Gernot med på å 
etablere Banepersonalets landsråd. Han 
har også sittet i NJFs tidligere landssty-
re i årene 1984-92. I FTA-foreningen 
har Gernot hatt verv både som leder, 
nestleder og nå sekretær. For øvrig sit-
ter han for tiden som personalets re-
presentant i tilsettingsrådet for stabene 
i Banedivisjonen. 

 Avtroppet landsrådsleder Øyvind Gurholt takkes av. 
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Store utfordringer på Alnabru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en 25. september ble det avholdt personalmøte for txp-personalet på Alnabru. 
Torbjørn Løvaas fra Utbygging holdt en fin orientering om dagens situasjon og 

hvilke utfordringer man skal takle de nærmeste årene. Det er utarbeidet en hovedplan 
som ble ferdig i fjor. Nå arbeides det for fullt med detaljplanleggingen. Målet for frem-
tidens CargoNet-tog er toglengder på 600 meter og en tonnasje på 1200 tonn. 
 

Fram til en ny containerterminal på Alnabru er ferdigstilt, skal man gjennomføre noen 
strakstiltak. I 2007 håndterte terminalen 463 000 såkalte TEU pr. år med 25 togpar/døgn. (En 
20” sjøcontainer regnes som 1 TEU.) Etter gjennomførte strakstiltak vil estimert kapasitet kun-
ne økes til ca. 850 000 TEU pr. år med 36 togpar/døgn. De viktigste tiltakene er ibruktakelsen 
av 2 nye opplastingsspor (i nordre del av terminalen) samt anskaffelse av en ny portalkran. 

Man planlegger for en dobling av 
kapasiteten ift. 2007-nivået i år 2020, 
men satser på en videre utbygging slik at 
det er mulig å få til en tredobling fram til 
2040. 1. byggetrinn av hovedplanen er 
planlagt ferdig I 2014-15. Men midt oppi 
det hele har Banedivisjonen er kjempeut-
fordring med å holde ca. 80 km spor og 
170 sporveksler vedlike! 
 
 
 
 
Gruppeleder Ole Christian Engh og hans 
team av trafikkstyrere på Alnabru har sto-
re utfordringer foran seg. 

 

D 
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VELLYKKET HØSTKURS I RIGA 
 

 
 

TAFs høstkurs fikk en svært hjertelig mottakelse hos Latvian rail and transport industry trade 
Union (LDzSA) under besøket den 21.10. 

 
østkurset ble i år lagt til Riga med besøk hos administrasjonen og togledelsen 
samt hos det vi på norsk kan kalle Transportarbeiderforbundet. Det var en 

forventningsfull gjeng på 23 TAF-medlemmer som drog av gårde fra Gardermoen 
mandag 20.10. Vel framme ble vi innlosjert på det flotte hotellet Avalon i nærheten 
av jernbanestasjonen i Riga. Det virket som alle deltakerne var godt fornøyd med 
oppholdet i Latvia da vi drog hjem igjen to dager senere. 
 
Byvandring 

Etter lunsj på hotellet 
mandag, var det tid for en 
byvandring. Vi hadde en 
guide som hadde lært seg 
norsk på egenhånd, men han 
greide seg bra likevel. Han 
kunne fortelle at ca. 1/3 av 
Latvias innbyggere (ca. 2,2 
mill.) bor i Riga-regionen. 
Befolkningen består av om-
trent halvparten russere og 
halvparten etniske latviere. 

Etter å ha kikket på det 
frodige markedsområdet på 
andre siden av jernbanen i 
forhold til vårt hotell, gikk 
ferden videre til gamlebyen. 
Det mest spesielle med 
gamlebyen er den voldsom-
me tettheten av kirkebygg. 
Innbyggerne tilhører i ho-
vedsak tre ulike trosret-
ninger av den kristne tro; 
katolsk, protestantisk og 
greskortodoks. (Greskorto-
doks gjelder nok i hovedsak 

den russiske del av befolk-
ningen.) Ellers var parla-
mentsbygningen en monu-
mental og vakker bygning. 

Dagen ble avsluttet med 
en god middag i en av gam-
lebyens sjarmerende res-
tauranter. Noen av oss hav-
net til slutt i ”Sky bar” 
øverst i Rigas høyeste ho-
tellbygning. Men prisene her 
var nok ikke tilpasset den 
jevne latvier. 
 

H 
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Møte med kolleger 
Tirsdagen var i sin helhet 

avsatt til det faglige. Først 
var det orientering i et mø-
terom i den latviske jernba-
nens administrasjonsbygg. 
Det var spesielt interessant 
å merke seg at persontra-
fikken var gått ned til un-
der det halve etter at Lat-
via ble selvstendig stat. Det 
sier noe om at det nok ikke 
var like enkelt å skaffe seg 
bil i kommunisttiden. Etter 
orienteringen var det om-
visning i de forskjellige kon-
torene som har ansvaret for 
trafikkstyringen. Her var 
ikke toglederne lokalisert i 
samme sentral, men splittet 
opp på forskjellige konto-
rer. Her var både moderne 
skjermbasert trafikksty-
ring, gammeldags tablå og 
manuell togledelse. 

Etter besøket i administ-
rasjonsbygget gikk ferden 
videre til bygningen som 
huser Latvian rail and 
transport industry trade 
Union (LDzSA). Her ble vi 
tatt vel imot av forbundsle-
der Savelijs Semjonovs og 
flere av hans sekretærer. 
Han kunne fortelle at i Lat-
via var alt personell ved 

jernbanen organisert i 
LDzSA. Han la vekt på at 
det var viktig at alle var 
samlet i samme forbund. 
Han synes ellers det var 
veldig positivt med kontak-
ten som er etablert mellom 
LDzSA og NJF. Etter møtet 
med forbundsledelsen, ble 
det utdelt lunsjpakker før 
vi entret en buss som tok 
oss med på en utflukt ut av 
Riga by i det flotte høstvæ-
ret. 

Bussen kjørte oss til den 
lille byen Sigulda ca. 1 times 
kjøretur østover. Dette er 
en gammel festningsby der 
vi både besøkte et slott og 
den gamle festningen Turai-
das. Ved å gå alle trappene 
til toppen av tårnet på fest-
ningen, fikk man et flott 
utsyn over omgivelsene. Det 
er ellers ikke så enkelt, da 
Latvia faktisk er like flatt 
som Danmark. Etter vand-
ringen i slottsparken og i 
festningsmuseet samt litt 
innkjøp av ravsmykker mm, 
gikk ferden tilbake til ho-
tellet. 

Om kvelden ble vi hentet 
av taxier som fraktet oss til 
restauranthuset Lido. Dette 
er en flott, gammel tøm-

merbygning som tidligere 
huset et bryggeri. I dag er 
det fortsatt et lite brygge-
ri i kjelleren. Her brygges 
ølet til husets mange res-
tauranter. Til oss var det 
dekket et flott langbord 
der det ble servert tradi-
sjonelle latviske retter 
(koldtbord). Vi fikk også alt 
det ølet vi klarte å drikke. 
Det var nok litt sterkere 
enn vanlig pils! Da forbunds-
lederen og flere av hans 
medarbeidere var med på 
gildet gikk mye av praten på 
engelsk. Men det er jo moro 
å få testet språkkunnska-
pene. Dette ble i det hele 
tatt en minnerik aften. 
 
Hjemreise 

For noen av oss var nok 
hjemreisen en liten utford-
ring, da det nok ble en litt 
kort natt. Men alle kom seg 
av gårde i bussen til flyplas-
sen i rett tid. Hjemreisen 
gikk uten problemer av noe 
slag. På vegne av alle delta-
kerne vil jeg takke TAFs 
opplysningsutvalg for et 
flott gjennomført kursopp-
legg. 

 

Gammel russisk R-CTC Togbokføring 
 

Nils Are 
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Noen bilder 

Slottet i Sigulda Borgen Turaidas 
 
 

Forbundslederen og hans sekretær Gita Ølkaraffelen var ”gørtung”! 
   

Per Klevenberg koser seg med Lido-ølet. Et hjertelig ”sjefsmøte”! 
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LOKALT LØNNSOPPGJØR PR. 1.8. 
 
 
Sperrefrist for offentliggjøring ble 
satt til fredag 31. oktober kl.12.00. 
 
Alle våre medlemmer som har fått 
uttelling på dette oppgjøret har fått 
personlig e-post. 
 
Trafikkstyrere (1444) alle 1 trinn. 
Trafikkstyreren ligger nå i alternativ 
8 i lønnsramme 14. Trafikkstyrere 
med lønnsansiennitet 31.12 1974 
direkteplasseres i alternativ 17 (ltr. 
43). 
 
Trafikkstyrere (1374) i Trafikk, an-
satt før 1/5 2008, alle 1 ltr. 
 
Toginformatørene (1506) har alle 
fått ett lønnstrinn. Toginformatørene 
ligger nå i alternativ 6 
 
Gruppeledere (1375) alle 1 ltr. 
 
 

 
 
 
 
 
Enkeltstillinger som er i administ-
rasjonen i drift, trafikk, fellestjenes-
ter og sentrale staber baseres på 
enkeltkrav. Her har vi totalt sett fått 
god uttelling for de fleste av våre 
medlemmer som vi fremmet krav på. 
 
Lønnsoppgjøret gjøres gjeldende fra 
1/8 2008, og ifølge Ulf Sollied på 
Fellestjenester, lønnskjøring utbeta-
les lønnstillegget på desemberlønna. 
 
Som en oppsummering er vi i Tra-
fikk- og Administrasjonsforeningen 
fornøyd med Hovedtariffoppgjøret 
inkl. justerings- og det lokale opp-
gjøret. I 2008 har alle våre med-
lemmer fått lønnstrinn og kronetil-
legg

. 
MARKERINGER I OSLO 

 
 

 
Onsdag 3. september 
tok Os´en i Txp-
område Oslo på seg 
”spanderbuksene” og 
markerte 50-årsdagen 
for herrene Bård Kors-
voll, Carl Olav Holtet 
og Ole Wilhelm West-
bye. Samtidig ble Alf 
Hellerud (lengst til 
høyre i bildet) takket 
av for tjenesten i jern-
banen, da han gikk 
over i pensjonistenes 
rekker. Etter gaveover-
rekkelser ble det inn-
tatt en bedre lunsj på 
Hotell Royal Christia-
nia. 


