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Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 56 – mars 2009 

 
 

ÅRSMØTE MED DEBATT 
 

 
 
 

oreningens 9. ordinære års-
møte ble avholdt torsdag 13. 
mars i Jernbaneverkets audi-

torium i Stortorvet 7, Oslo. Møtet ble 
krydret med en debatt vedr. ved-
tektsendringsforslag om stemmelik-
het, antallet styremedlemmer og sty-
resammensetning. Da det kreves 
2/3 flertall for å endre vedtektene, 
falt alle forslagene. Også styrets eget 
forslag. Så her må nok styret legge 
fram ny innstilling til neste årsmøte 
for å få tettet et hull i vedtektene 
vedr. stemmelikhet i styret. 

Foreningen hadde til dette årsmø-
tet invitert samtlige pensjonistmed-
lemmer i anledning 10-
årsmarkeringen. Det møtte 6 allere-
de fra møtestart i auditoriet. Ellers 
kom det 33 aktive medlemmer med 
stemmerett. Det var nok lurt å legge 
møtet til auditoriet denne gang, da 
det ellers ville blitt ganske trang-
bodd i Schweigaardsgate. Det var 
også veldig greit å spasere rett over 
til kantina i samme etasje der det en 
lekker buffé (m/kokk) stod og ventet 
på oss. 

 
 

F 
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Kjell Atle Brunborg 
Under gjennomgang 

av årsberetningen fikk 
forbundsleder Kjell Atle 
Brunborg ordet for å 
kommentere dagsaktu-
elle saker. Han kom 
straks inn på hvor viktig 
det er at dagens 
rød/grønne regjering 
fortsatt skal ha tilhold i 
regjeringskontorene og 
minte om oppsigelsene 
av over 1.000 medar-
beidere i Drift under 
den forrige regjeringen. 
En annen viktig sak for 
arbeidstakerne er at da-
gens Arbeidsmiljølov 
ikke blir svekket. 

Årets lønnsoppgjør er 
et mellomoppgjør. Dette 
blir allikevel et spesielt 
oppgjør, da det i år vil 
bli avgjort hvordan pen-
sjonsytelsene vil bli i 
offentlig sektor. På den-
ne saken vil det faktisk 
bli uravstemning blant 
alle statstjenestemenn. 
Så viktig anses denne 
prinsippsaken. Kjell Atle 
er meget glad for at LO 
Stats Odd Jørgen Sø-
rengen er med i en 
gruppe som gjør utred-
ningsarbeid for utvalget 
som har ansvaret for å 
legge fram forslag til ny 
pensjonsordning i of-
fentlig sektor tilpasset 
den nye folketrygden. 
Forbundslederen har 
stor tillit til at utvalget 
vil legge fram et forslag 
som vil være minst like 

bra som dagens pen-
sjonsordning. Han min-
net om at dagens ord-
ning faktisk slår svært 
uheldig ut for lavtlønte i 
offentlig sektor. På tross 
av at de betaler inn pre-
mie, ender mange av de 
opp som minstepensjo-
nister. For øvrig hadde 
ikke Kjell Atle noen tro 
på at man vil røre sæ-
raldersgrensene. 

Når det gjelder penger 
i det kommende oppgjø-
ret, hadde ikke Kjell Atle 
tro på noen store 
lønnsøkninger i den 
vanskelige økonomiske 
tiden vi nå er inne i. Det 
såkalte ”overhenget” fra 
fjorårets oppgjør vil også 
bremse muligheten for 
store påslag i år. Men 
det kan likevel forventes 
en kombinasjon av pro-
sent- og kronetillegg. 
Det vil nok også bli av-

satt midler til sentralt 
justeringsoppgjør og lo-
kalt oppgjør i etatene. 

Kjell Atle kom så inn 
på neste dags fremleg-
gelse av ny Nasjonal 
Transportplan (NTP). 
Inneværende periodes 
NTP er faktisk overopp-
fyllt! I år har Jbv fått til 
sammen 8,3 milliarder 
til vedlikehold og inves-
teringer (derav 1,3 mrd 
fra ”Krisepakka”). Jbv 
har faktisk problemer 
med å skaffe nok fagfolk 
med riktig kompetanse. 
Etaten har derfor en 
stor utfordring mht. å 
bruke opp pengene på 
en fornuftig måte. 

Forbundslederen av-
sluttet sitt innlegg med 
å si at samferdsel blir 
en viktig ingrediens un-
der årets valgkamp. De 
rød/grønne MÅ VINNE 
STORTINGSVALGET!!

Mye folk på dirigentbordet i år. Eystein Kristiansen (nr. 2 f.v.) og Sonja 
Olsen (nr. 4 f.v.) var på ”opplæring”. På talerstolen: Kjell Atle 

Torfinn Håverstad 
Etter Kjell Atle fikk 

landsrådsleder Torfinn 
Håverstad ordet. Han 
innledet med å fortelle 
litt om landsrådets or-
ganisering og arbeids-
oppgaver. Landsråd for 
Trafikk, Teknikk og 

Administrasjon (LTTA) 
består av 5 fagforening-
er med ca. 900 med-
lemmer. Dette betyr av 
vårt landsråd er blant 
forbundets største. Tra-
fikkpersonalet utgjør ca. 
2/3 av medlemsmassen. 

Av de tyngre sakene 
landsrådet har arbeidet 
med det siste året og 
fortsatt arbeider med, er 
turvalgsansiennitet, 
lønnspolitikk i Fellestje-
nester, effektivisering i 
Trafikkdivisjonen og nye 
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trafikksikkerhetbestem-
melser som skal tas i 
bruk 13. desember i år. 

Ansiennitet ved tur-
valg har vært en liten 
verkebyll i mange år, da 
reglene har vært prakti-
sert forskjellig i de ulike 
trafikkområdene. Jern-
baneverket ba LTTA om 
en avklaring på dette 
spørsmålet i fjor. Etter 
en behandling i de fire 
”trafikkforeningene”, falt 
man til slutt ned på at 
det er etatsansiennite-
ten som skal gjelde også 
ved turvalg. Saken lig-
ger fortsatt til behand-
ling i Jbv Trafikk. 

Trafikk er i ferd med å 
sette ned fire arbeids-
grupper for å se på mu-
lighetene for en effekti-
visering av divisjonen. 
Det er først og fremst 
antall årsverk som vil gi 
størst besparelse. Man 
er i ferd med å sette ned 
fire arbeidsgrupper for å 
se på hvilke muligheter 
som foreligger. Banedi-
visjonen er bedt om å 
utrede hva det vil koste 
å bygge om dagens txp-
styrte stasjoner. For øv-
rig arbeides det fortsatt 
med planer om såkalt 
felles tjenestekontor der 

dataverktøyet Shift Ma-
nager må være operativt 
før et slikt kontor vil bli 
etablert. Dette dataverk-
tøyet er det nå blitt ar-
beidet med i flere år. 
 
Vedtektsendringer 

Det var under punktet 
”Vedtektsendringer” det 
oppstod debatt på års-
møtet. Styrets flertalls-
forslag (som oppstod 
ved nettopp bruk av le-
derens dobbeltstemme) 
hadde forslag om en til-
føyelse til § 5 pkt. 1: 
”Når det oppstår stem-
melikhet under styrebe-
handling av en sak, av-
gjøres saken ved at le-
der har dobbeltstem-
me”. Dette forslaget ble 
av dirigentene satt opp 
mot et innkommet for-
slag om å øke antallet 
faste styremedlemmer 
til 7. Begge forslag fikk 
kun 14 stemmer og falt. 

Neste sak gjaldt inn-
kommet forslag som 
gikk på at visse grupper 
innen medlemsmassen 
skulle være sikret plas-
ser i styret (en slags 
kvotering). Dette forsla-
get fikk kun 10 stem-
mer og falt. 
 

Bevilgninger 
I tillegg til Norsk Fol-

kehjelp hadde hyttesty-
ret sendt inn en søknad 
om midler til nytt kjøle-
skap og en lenestol. 
Hyttestyrets kasserer, 
Nils Are Magerøy, for-
klarte at hytta jevnt 
over går i balanse ift de 
vanlige driftsutgiftene. 
Men når det skal kjøpes 
inn litt kostbare kapi-
talvarer, trengs det litt 
drahjelp fra foreningen. 
Hvis ikke blir man nødt 
til å øke leieprisene til et 
nivå som kanskje fører 
til at en del medlemmer 
synes det blir for dyrt å 
leie hytta. Så ble da 
også 10.000 kroner en-
stemmig bevilget. 
 
Valg 

Valgkomitéens innstil-
ling ble enstemmig ved-
tatt. Dette betyr bl.a. at 
foreningens leder Terje 
Wold ble gjenvalgt for to 
nye år. Den eneste end-
ringen i styret er at 
Anne-Kari Martinsen 
som arbeider med 
lønnssaker på Fellestje-
nester på Hamar, ble 
valgt som foreningens 
kasserer. Bente Kars-
tensen som har vært vår 
kasserer, valgte å takke 
for seg etter å ha gjort 
en stor innsats for fel-
lesskapet gjennom 
mange år. 
 
 
 
 
 
 
 
40-årsnåla: 
Hovedlærer ved Norsk 
Jernbaneskole, Arvid Jo-
hansen mottar LOs 40-
årsnål av forbundslederen
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Noen flere bilder:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Terje Wold er klar for 2 nye år 
som TAF-leder. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

I anledning foreningens 10-årsjubileum var det ekstra god servering 
etter årsmøtet i år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jubileumskaka fikk også ben å gå på!
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RUTESNEKKERNE 

 
F.v.: Arne Hovland, Trine Tidemann, Britt Jorunn Øverstad, Nils Hansegård, Nancy Buyle og Leon Jacobsen 
 

n togrute er en ordre!, lærte denne skribent på Jernbaneskolen for en mannsalder siden. 
Svært mange av oss i jernbanesystemet må forholde seg til togruter enten i jobbsam-
menheng som for eksempel togekspeditør eller rett og slett for å vite når toget går når 

man skal ut å reise. Men hvilket apparat som står bak disse små heftene med kolonner med 
klokkeslett og stasjonsnavn er det nok de færreste som tenker på. Da er det ekstra hyggelig å 
kunne meddele at samtlige 6 medarbeidere som arbeider med dette er medlemmer hos oss i 
TAF. Og – kontoret heter ikke lenger Rutekontor, men ”Marked og Kommunikasjon, seksjon Ru-
ter” underlagt markedsdirektør Svein Horrisland. 
 
Bulletins utskremte fikk 
audiens i begynnelsen av 
måneden i avdelingens 
nye lokaler i 8. etg. i DA-
bygget på Oslo S. Etasjen 
ble innflyttingsklar i fjor 
høst etter en totalrenove-
ring. Her har man fått lyse 
og tidsriktige lokaler som 
det ser ut til at medarbei-
derne trives godt i. Sjefen 
sjøl, Nils Hansegård fortel-
ler at man allerede i 1994 
delte arbeidet med oppsett 
av ruter i en avdeling for 
langtidsplan og en annen 
for korttidsplan. Nils har 

ansvaret for langtidsplanen 
på landsbasis. Rundt seg 
har han fire medarbeidere 
som jobber med ruteplaner 
i Ruteområde Øst. I tillegg 
har han tett kontakt med 
de lokale rutekontorene i 
Narvik, Trondheim, Ber-
gen, Stavanger og Kristi-
ansand. Men disse konto-
rene tilhører Trafikkdivisjo-
nen og arbeider også med 
korttidsplanlegging. Hva 
gjør så den sjette medar-
beideren hos Nils? Jo, hun 
har ansvaret for alle de 
nye ruteplakatene rundt 

om på landets stasjoner og 
heter Britt Jorunn 
Øverstad. 

Nils, som for øvrig har en 
fartstid i jernbanen helt fra 
1964, forteller videre at 
kontoret arbeider iht. For-
delingsforskriften utgitt av 
Samferdselsdepartemen-
tet. Denne ble etablert da 
NSB som forvaltningsbe-
drift opphørte å eksistere. 
Det er for tiden hele 13 
kommersielle togselskaper 
som ”sloss” om sportil-
gang. Nils forteller føl-
gende om årets gang: 

E 
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1. Frist for innsendelse 
av rutebestillinger er 
2. mandag i april (likt 
i hele Europa). 

2. Innspill fra tog-
selskapene blir sydd 
sammen til et rute-
forslag i månedsskif-
tet juni/juli: 

3. Togselskapene får et 
foreløpig ruteforslag 
til høring i 6 uker. 

4. Endelig ruteforslag 
foreligger i slutten av 
august. 

5. ”Deadline” i midten 
av september. 

6. Tjenesteruteboka går 
i trykken i måneds-
skifte okto-
ber/november 

7. Hovedruteendringen 
(ny rutetermin) trer i 
kraft kl. 0.00 den 2. 
søndag i desember. 

 
Ellers kan Nils trøste even-
tuelle etternølere med at 
det blir tildelt restkapasitet 
til de som bestiller ruter 
etter fristen i april. Men de 
må da ta til takke med det 
de får! 

Har man så ferie fra de-
sember til april? kan man 
kanskje spørre om. Nei så 
men! Da har man nok å 
gjøre med endringer i for-
bindelse med alle høytide-
ne og sommerinnstillinge-
ne mv. Det er for øvrig et 
delterminskifte den 2. søn-
dag i juni der foretas en 
del justeringer. Så man er 
absolutt ikke arbeidsledig 
om vinteren heller. 
 
Arbeidsfordeling 

Rutene som medarbei-
derne på dette kontoret 
har ansvaret for, omfatter 
hele 70 – 80 % av landets 
togtrafikk. Arbeidet er opp-
delt banemessig slik: 

• Leon Jacobsen som 
også er nestleder 
ved kontoret har an-
svaret for Kongs-

vinger-, Solør- og 
Rørosbanen. 

• Arne Hovland som 
for øvrig også har 
lang fartstid (begynte 
i 1970) har ansvaret 
for hele vestbanenet-
tet: Oslotunnelen, 
Drammen-, Vestfold-, 
Bratsberg-, Rands-
fjord- og Sørlands-
banen fram til Nes-
landsvatn. 

• Nancy Buyle – opp-
rinnelig fra Narvik – 
tar seg av Gardermo-
, Hoved-, Dovre- og 
Raumabanen. 

• Sist og (for skriben-
ten!) ikke minst har 
Trine Tidemann an-
svaret for Gjøvik- og 
Østfoldbanen. 

 
Arbeidsverktøyet 

Leon er superbruker på 
kontorets viktigste ar-
beidsverktøy som heter 
TrainPlan. Her legger man 
inn avgangstidspunkt og 
utgangs- og endestasjon 
samt stoppmønster og 
maksimal kjørehastighet 
for det enkelte tog. Syste-
met beregner da kjøretiden 
fram til endestasjonen. 
Dette vises da som en graf 
på den grafiske planen på 

skjermen. TrainPlan ble i 
sin tid utviklet i England og 
tatt i bruk i 1997, kan Leon 
fortelle. I de nordiske land 
er det kun Norge og Sveri-
ge som benytter TrainPlan. 

Systemet overfører kjø-
replanen for det enkelte 
tog til Vicos-systemet slik 
at signaler kan stilles au-
tomatisk ute på strekning-
ene. Det blir også spilt 
over informasjon til Pia-
systemet som gir informa-
sjon på elektroniske 
skjermer og sporanvisere 
til de reisende. Hver natt 
spilles det over informa-
sjon fra TrainPlan, da det 
også legges inn ekstratog i 
systemet. TIOS-systemet 
henter også sin informa-
sjon fra bl.a. TrainPlan.  

Leon forteller at også 
NSB og CargoNet benytter 
TrainPlan i sitt rutearbeid. 
Selv er han meget godt 
fornøyd med dette data-
verktøyet. 
 
Ruteplakater 

Britt Jorunn er den fers-
keste medarbeideren ved 
kontoret, men har likevel 
lang fartstid ved jernba-
nen. Hun har fått ansvaret 
for at også Norge endelig 
kan varte opp med time-

Her er Leon foran en ”endevendt” dataskjerm som viser grafene på det nytti-
ge TrainPlan-systemet. 
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baserte ruteplakater til de 
reisende. Dette er euro-
peisk standard etter ret-
ningslinjer fra UIC. 

Det skal være gule pla-
kater og avgangstider og 
hvite for ankomsttider. 
Men det er dessverre 
problemer med plakatplass 
på Oslo S. Derfor har man 
kun fått hengt opp gule 
der. Ellers har man ca. 50 
stasjoner som også er ut-
styrt med de hvite plakate-
ne. Man benytter stort sett 
A0-format, slik at de også 
er leselige for svaksynte. 
Britt Jorunn har ansvaret 
for at hele 350 stasjoner 
og holdeplasser blir utstyrt 
med ruteplakater. 

Hun viser villig fram en 
database der man kan slå 
opp plakatene for den en- 

kelte stasjon/ holdeplass. 
Men også her er det selv-
sagt TrainPlan som ”ligger 
i bånn”. Når alt er på plass 
i forkant av en ny ruteter-
min, følger Britt Jorunn 
opp at det blir trykket opp 

tilstrekkelig antall plakater 
og at de blir sendt til de 
rette personer for opp-
henging. Det er medarbei-
dere i Trafikk som har job-
ben med å få plakatene på 
plass. 

 
 
Bulletin takker for en interessant dag hos de travle rutesnekkerne.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFEKTIVISERING I TRAFIKKDIVISJONEN 
Som det ble informert om på medarbeiderkonferansene i Trafikkdivisjonen før jul, er 
det igangsatt et arbeid som tar sikte på å redusere utgiftene som gjelder trafikksty-
ring. I den forbindelse er det opprettet fire arbeidsgrupper. NJF vil bli representert 
i alle gruppene. 

Gruppe 1: Fjernstyring av stasjoner 
Gruppe 2: Trafikkstyringssentraler (antall) 
Gruppe 3: Bemanning operativt 
Gruppe 4: Bemanning administrativt 

TAF-leder Terje Wold er utnevnt som deltaker i gruppene 3 og 4. LTTA vil også være 
representert i de andre gruppene. 
 
Så langt har T bedt Banedivisjonen gjøre kostnadsoverslag for den enkelte txp-styrte 
stasjon. 
 
 

Britt Jorunn foran et ”eksemplar” av sitt arbeid. 
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ASPIRANT PÅ (UT)POST 
 
På en litt sur dag i begynnelsen av januar ble aspirant Remi Martinsen brakt ut i ”øde-
marken” for å få en liten opplevelse av hva en txp må kunne beherske utenom sitt nor-
male stasjoneringssted. Bulletins skribent hadde denne dagen R-dag, og mente at dette 
var dagen å ta en tur til gode gamle Ingedal stasjon. Men Ingedal er på ingen måte som 
i gamle dager da undertegnede som ung jernbanetelegrafist utførte både txp-, billett-, 
gods- og ikke minst postekspedisjon ved stasjonen. Bygningene er for lengst revet. Ing-
en tog stopper lenger for av- og påstigning. Tilbake står bare reléhuset kalt ”bunkeren”. 
Den er endatil inngjerdet slik at man ikke kan gå direkte fra huset og ut i sporet. 
 

 
 
 
Remi ”fikk” stasjonen av togleder og 
opererte denne helt etter oppskriften. 
Han ble fortalt at han må være 
forberedt på å kunne reise ut for å 
betjene slike stasjoner. Vanligvis blir 
betjening av normalt fjernstyrte 
stasjoner planlagt i god tid slik at det 
blir utplassert oppholdsbrakke (trans-
portabel) med vann og toalett.  
 
 
Nils Are - 
veileder og skribent 


