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NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 58 – september 2009 

 
 

Toginformatørene ved TSS, Oslo iført forbundets valgkamp T-skjorter. Foran fra venstre: Astrid Schan-
der, Ann C. Lund og Edith Schander. Bakre rekke: Line Johansen (stedstillitsvalgt), Gunn Dahl og Jan 
Ketil Ryggvik 
 
 

Nå gjelder det! 
ed minnene om hva den forrige 
borgerlige regjeringen tok initiativ 

til overfor arbeidsfolk generelt og jern-
banefolk spesielt, er det ikke vanskelig 
å forestille seg hva en ny borgerlig re-
gjering kan finne på. Det kan umulig 
være noen tvil om at en fortsatt 
rød/grønn regjering er den beste garan-
tien for at vanlig arbeidsfolk skal nyte 
godt av det lov- og avtaleverk det har 
tatt generasjoner å bygge opp. For det 

kan umulig gavne arbeidsfolk at man 
forlenger normalarbeidsdagen til 13 ti-
mer (mot 10 i dag) eller tillater arbeids-
givere en ubegrenset rett til midlertidig 
tilsetting. 

Valget vi står ovenfor den 14. er om 
vi fortsatt skal heine om den såkalte 
nordiske modell som baserer seg på fel-
lesskapsløsninger som skal komme hele 
befolkningen til gode. Innføring av Fol-
ketrygden fra 1967 er et godt eksempel 
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på en fellesskapsløsning. Videre er et 
godt utbygd offentlig skolesystem den 
beste garantisten for at barn og ung-
dom skal ha like muligheter når de har 
gjennomført grunnskolen. Den forrige 
regjeringen var godt i gang med å øde-
legge prinsippet med et offentlig skole-
system. Ved å tillate etablering av pri-
vatskoler, vil det ikke ta lang tid før det 
vil utvikle seg et system med A og B-
skoler. Det vil da være lommeboka som 
bestemmer hva slags skole barna blir 
sendt til. 

I den vanskeligste økonomiske situ-
asjonen etter 2. verdenskrig er kanskje 
Norge det land i verden som har kom-
met best ut av krisen. Ved å spare i 
gode tider har myndighetene kunnet ”gi 
gass” i den vanskelige tiden som forhå-
pentligvis nærmer seg slutten. Dette 
har ført til at arbeidsledigheten på tross 
av finanskrisen faktisk er lavere nå enn 
da Bondevik-regjeringen fikk avløsning  

i 2005. Dette forteller meg at det 
nærmest vil være gambling å skifte ut 
en regjering som trygt leder oss gjen-
nom vanskelige tider. Nei, da er det 
best å slutte opp om Kristins ”spleise-
lag”. Så får det heller våge seg om en og 
annen riking flykter til Sveits! 

For oss jernbanefolk har nåværende 
regjering nærmest vært en nådegave. 
Aldri før er det blitt bevilget mer penger 
til jernbaneformål. I tillegg til at dette 
selvsagt også kan kalles motkonjunk-
turpolitikk, er satsingen et bevis på at 
dagens regjering mener alvor når det 
gjelder jernbanens fordeler både mht. 
miljø og reduksjon av trafikken på veie-
ne. Med dagens styre får vi endelig en 
skikkelig satsing på jernbanen her i 
landet. Og ikke nok med det; kompe-
tansen som besittes av de ansatte skal 
forbli i etaten og ikke privatiseres vekk. 
Vi kan rett og slett ikke ta sjansen på 
noen eksperimenter nå. GODT VALG! 

 
 
 

Forbundslederens valgkampturné i 
TAF-regi 

TAFs arbeidsutvalg arrangerte 1. og 2. september en liten valgkampturne for 
forbundslederen. I tillegg til å besøke medlemmer på ”TAF-arbeisplasser” ble 
det avlagt besøk på et par ledermøter i Banedivisjonen i Østfold. NJF var også 
godt representert på en LO Stat-konferanse i Sarpsborg vedr. privatisering av 
tjenester i offentlig sektor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ca. 25 medarbeidere møtte da foreningsleder Terje Wold hadde innkalt 
  til møte i Jbv’s administrasjonsbygg i Stangeveien på Hamar. 

Nils Are 
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Fra banesjefens ledermøte i Moss. Anleggsledermøte i Sarpsborg 
Stortingsrep.. Irene Johansen under lerretet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikkstyrerne Bente Karstensen og Odd Reidar Prangerød ved Sarpsborg st. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Hamar var trafikkstyrerne Marius Haugsdal, John Erling Eriksen og  
Harald Furuset på vakt. 
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På ”campingtur” i Trafikkdivisjonen 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tilholdsstedet til Txp Skøyen var ganske bortgjemt øverst på parkeringsplassen til Stenshagen Bil på Bestun. 
 

 sommer var som kjent Drammenbanen stengt i 16 døgn for bl.a. å gjøre klar Lysaker 
stasjon til åpningen nå i september. Men helt stengt var banen likevel ikke. Det ble 
sluppet gjennom 2 godstog hver vei på hverdager samt pukktog, renseverk og diver-

se gule anleggsmaskiner. For å holde styr på anleggsstrekningen mellom Skøyen og 
Høvik hadde Trafikkdivisjonen nok en gang kjørt ut sine mobile ”stasjonsbygninger”. De 
er riktignok ingen luksusboliger, men er likevel utstyrt med det som trengs på en midler-
tidig stasjon. De mobile brakkene eller campingvognene om du vil, har til og med elekt-
riske ”kremasjonstoaletter”! Bulletins skribent tjenestegjorde selv på Skøyen st. med 
brakkeplassering på Bestun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppeleder Arthur Reime 
 (normalt Mysen) så ut til å trives 
i brakketilværelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 



 5 

 

 
 
 

Skjebnetime for Loenga stasjon 
 

et har lenge hersket uvisshet om behovet for å opprettholde Loenga 
som en egen stasjon bemannet med trafikkstyrere. Stasjonen ble 
etter utbyggingen av GS-anlegget på Oslo S på slutten av 1980-

tallet signalteknisk innlemmet i dette anlegget. (GS betyr geografisk sik-
ringsanlegg.) Dette betyr at stasjonen i realiteten kan styres fra togleder-
sentralen på Oslo S. Men det er en del ting som må avklares før man kan 
fjerne betjeningen på Loenga. 
 

oenga stasjon var i 
gamle dager selve 
smørøyet for gods-

togtrafikken i Oslo. Her ble 
det skiftet sammen vogner 
fra pakkhuset, ”Kålåke-
ren”, havnesporene og 
Sjursøya. For ikke å snak-
ke om kipptoget som ble 
kalt ”Malern” som flere 
ganger i døgnet kjørte 
Havnebanen over til Filip-
stad. Det tuslet og gikk 
ikke mindre enn 5 skifte-
lokomotiver (inkl. Loenga-
maskinen) rundt på de 
forskjellige skifteområde-
ne. (Da er ikke Lodalen 
tatt med.) 

Den nåværende stasjo-
nen – Stillverk I – bestod 
av togekspedisjon og vogn-
ekspedisjon. I togekspe-
disjonen tjenestegjorde 
faktisk to txp’er samtidig. 
Den ene hadde ansvaret 
for godtogtrafikken på sel-
ve Loenga stasjon, mens 
den andre styrte Østfold-
banen mot Oslo (Ø) S og 
Ljan og selvsagt kjøringen 
av godstog til og fra Øst-
foldbanen. I sydenden på 
stasjonen lå Stillverk II. 
Herfra foregikk slipping av 
vogner til sporene 4 – 10 
etter samme prinsipp som 
det er på Alnabru i dag. 

Fra Stillverk II gikk (og går 
fortsatt) sporet ned til 
Sjursøya. I Nordenden lå 
Stillverk III (kalt ”Brua”) 
rett nedenfor Geita bru 
som er en del av Oslo gate. 
Stillverk III var i realiteten 
det man tidligere kalte 
”Enkelt sikringsanlegg” 
der man kan låse spor-
vekslene i både + og – stil-
ling. På de travleste tidene 
av døgnet var det faktisk 
bruk for to mann i dette 
stillverket. Det er derfor 
ingen overdrivelse å hevde 
at det var mye å passe på 
for togekspeditørene på 
Loenga. 

D 
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Litt etter litt forsvant 
vognlasttrafikken fra 
Loenga. Pakkhuset på 
Oslo S (det som brant ned 
på midten av 90-tallet) ble 
lagt ned. Dermed forsvant 
det meste av kipptogkjø-
ringen til/fra Alnabru 
samt godstogene til Ber-
gen, Åndalsnes og Trond-
heim. Litt senere la Car-
goNet ned all vognlasttra-
fikk og vognekspedisjonen 
i Stillverk I ble lagt ned. 
Dermed forsvant også res-
ten av kipptogene til/fra 
Alnabru bortsett fra bil-
vognkipp til/fra Sjursøya. 
Slippingen fra Stillverk II 
opphørte og bygget ble 
stående nærmest som et 
spøkelseshus med sitt 
spesielle utseende. Videre 
ble også nordenden av 
Loenga innlemmet i GS-
anlegget på begynnelsen 
av 90-tallet. Dermed ble 
det kun 1 mann igjen på 
hele stasjonen, nemlig 
txp’n. 
 
Fremtidsutsiktene 

Det er heldigvis fortsatt 
godstrafikk til og fra 
Loenga stasjon; nemlig 
flydrivstofftoget. I tillegg 
har Cargolink kipptogruter 
for å kunne frakte bilvog-
ner fra Sjursøya. Foreløpig 
har ikke selskapet benyt-
tet seg av disse rutene i 
særlig grad. Men ettersom 
finanskrisen går mot slut-
ten, kan det igjen bli høyst 
aktuelt å kjøre biltog fra 
Sjursøya (slik CargoNet 

gjorde tidligere). Ellers er 
det i dag som det alltid har 
vært, gjennomgående 
godstog til/fra Østfoldba-
nen. Noen av disse har 
hjelpelok fra Loenga til 
Bryn eller Alnabru. 

Loenga stasjon har flere 
grensesnitt mot ikke fjern-
styrte områder. Det er 
sporforbindelsene til Loda-
len/Fjellstallen, Ha-
ven/Nordsporet og Sjur-
søya. Når det gjelder kjø-
ringen til Sjursøya er det 
kommet pålegg fra Jern-
banetilsynet om å loggføre 
kjøringen. Det er også en 
del skifting fra Lodalen og 
inn på området som styres 
av txp Loenga. Hver gang 
det er slik skifting, må 
dvergtogveiene løses ut 
manuelt. Så lenge Loenga 
er betjent med txp, kan 
vogner hensettes i sporene 
5 – 10. Disse er i dag defi-
nert som togspor. Når ut-

byggingen av Alnabru 
starter opp, kan det fort 
bli behov for mer henset-
ting av materiell på 
Loenga. 

Slik situasjonen er i 
øyeblikket, vil stasjonen 
fortsatt være bemannet 
med txp over vinteren. 
Stasjonsdrift i Banedivi-
sjonen vil bytte ut et par 
vinduer som nærmest er 
gått i oppløsning. Det vil 
også bli foretatt hovedren-
gjøring av txp-kontoret og 
badet. De som for tiden 
arbeider ved stasjonen tri-
ves godt på tross av det 
mangelfulle vedlikeholdet 
av bygningen. Spørsmålet 
nå er følgende: Er det sik-
kerhetsmessig forsvarlig å 
fjernstyre Loenga (med da-
gens grensesnitt) og har 
togledersentralen kapasi-
tet til å overta det arbeidet 
som i dag utføres av to-
gekspeditøren? 

 
 
 

Ikke høstkurs i år – vinterkurs i stedet! 
 

Grunnet årets medarbeiderkonferanse i Trafikk og faren for svineinfluensa har styret beslut-
tet å utsette høstkurset. 

Det legges i stedet opp til et vinterkurs på Storefjell i januar eller februar. Kurset vil i ho-
vedsak legge vekt på arbeidstidsbestemmelser, særavtaler og Hovedavtalen. Dette vil m.a.o. 

bli et ”matnyttig kurs. 


