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Når tragedien rammer oss alle 

 

n uvirkelig tragedie rammet 
oss alle om ettermiddagen 
fredag 22. juli. Innledningen 

til en fredelig helg midt på somme-
ren og for mange i midt i ferien ble 

forvandlet til et mareritt få hadde 
trodd var mulig i vårt ellers fredfulle 
hjørne av verden. 

At en enkelt person på egen hånd 
kan forvolde så store skader og så 
mye lidelse har vel knapt noen trodd 

var mulig. Mange har nok stilt seg 
spørsmålet om hvorfor ikke disse 

ugjerningene kunne blitt stoppet før 
de ble gjennomført. Svaret på det 
spørsmålet er at vi da antageligvis 

måtte hatt et helt annet samfunns-
system der den enkelte borgere i 

mye større grad blir kontrollert i sin 
gjøren og laden. Vi kjenner til slike 
regimer i andre deler av verden. Men 

dette er regimer vi ikke ønsker å 
sammenligne oss med. Derfor er nok 
terrorhandlingene vi har opplevd 

vært gjennomført på en måte som 

det var svært vanskelig å kunne av-
sløre på forhånd. 

Som fagforening er vi en del av en 

organisasjon som er tuftet på demo-
krati, samhold og solidaritet. Dette 

er verdier LO som organisasjon aldri 
vil gi slipp på. Faktisk er det slik at 
udåden som ble utført den 22. juli 

har gjort oss enda mer bevisst på 
hvilke verdier som ble utfordret. Ik-
ke bare vi i LO-systemet ble bevisst-

gjort. Et helt folk står nå samlet for 
å videreføre det åpne og demokra-

tiske samfunnet vi har bygget opp 
siden unionsoppløsningen i 1905. 
Ulykken som har rammet oss alle vil 

forhåpentligvis ha den motsatte ef-
fekt i forhold til de mål gjernings-

mannen hadde: Et styrket samhold i 
den norske befolkning. 

Tankene våre går nå spesielt til de 

av våre medlemmer som har mistet 
et familiemedlem, slektning, venn 
eller bekjent. Vi føler med dere i sor-

gen.  
    Nils Are 
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Hyttebooking: www.njf-for.no/index.php?side=51 

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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SATSING PÅ TOGINFO 
 

 

 

 

 

 

Fredrik Island Gustav-

sen, Vivi-Ann Bjerke, 

Roger Danielsen og 

Morten Norborg (ved 

operatørplassen)  

 

verskriften har i dette tilfelle en dobbel betydning. Toginfo er jo den dagligdagse be-

tegnelsen på de arbeidsplassene der toginformasjonstjenesten utøves samtidig som 

toginfo i seg selv er en handling – altså et verb. Den forholdsvis nyopprettede seksjo-

nen “Kunde- og trafikkinformasjon” har nå satt i gang en satsing som man trygt kan si samsva-

rer med denne doble betydningen. 
Bulletins skribent har vært på 

besøk hos toginformatørene på 

Oslo S. Der var det en hyggelig 

mottakelse hos lederen for av-

delingen, Vivi-Ann Bjerke og 

instruktør Fredrik Island Gustav-

sen. Fredrik kunne fortelle at 

alle landets ca. 60 toginforma-

tører nå skal sertifiseres for å 

utføre toginfotjenesten. Formå-

let er å kvalitetssikre tjenesten 

samt å heve statusen til “togin-

fofaget”.  

For å få “toginfosertifikatet” 

må man gjennom en test som 

varer 2-3 timer. Testen vil være 

skriftlig og består av en generell 

del som vil være landsdekkende 

samt en spesiell del tilpasset det 

enkelte toglederområ-

de/trafikkstyringssentral. De 

viktigste elementene i testen vil 

være forståelse av informasjo-

nen på storskjerm, PIA (elektro-

nisk toginformasjonssystem) og 

PIMS (høyttalerklient). Det vil 

ikke bli spørsmål om andre te-

maer enn det medarbeiderne 

allerede skal være opplært i. 

Testen vil derfor m.a.o. kun bli 

en bekreftelse på at man kan 

sitt fag – jfr. kontrollprøvene for 

togledere og togekspeditører. 

Opplæringen av nye togin-

formatører vil bli endret som 

følge av den nye sertifiserings-

ordningen. Den dagen Bulletin 

var på besøk, hadde Fredrik 

med seg Roger Danielsen på 

opplæring. Han vil bli den første 

som skal gjennom den nye opp-

læringsmodellen. I tillegg til 

Fredrik er også Unni Johansen 

og Ida Sofie Gudmundsstuen 

(selvsagt medlemmer av TAF!) 

instruktører og ansvarlige for å 

gjennomføre den nye sertifise-

ringsordningen. De har alle vært 

på besøk på de øvrige trafikksty-

ringssentralene for å samordne 

opplæringen. 

Vivi-Ann takket for besøket 

fra Bulletin og kunne opplyse at 

det i forkant av innføring av 

sertifiseringen hadde vært et 

godt samarbeid med TAF. Bulle-

tin ønsker selvsagt alle med-

lemmer på Toginfo lykke til med 

testen som skal avlegges! 

O 
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TERJE 50 ÅR!  
AFs leder, Terje Wold, fyl-

te 50 år mandag 18. juli. 

Han har styrt “skuta” med 

stø hånd helt siden 2004 da han 

overtok ledervervet. Men Terje 

har vært en aktiv fagforenings-

mann i flere år før han overtok 

som leder. Han har tidligere vært 

både kasserer og nestleder i TAFs 

styre samt stedstillitsvalgt for 

Område 3 - Østfold. I tillegg til 

fagforeningsarbeidet har Terje 

også engasjert seg politisk i hjem-

byen Halden. 
 

 

 

Bulletin har tatt seg den frihet å komme på et 

overraskelsesbesøk til Terjes nyrestaurerte 

hytte i Gräbbestad på svenskekysten. Der var 

det invitert til familiesammenkomst, men 

“blafyken” blir tatt vel imot. Stedet bærer 

preg av stor egeninnsats for å ha et godt sted 

å trekke seg tilbake til mellom slagene på fag-

foreningsarenaen. Som leder av en fagfore-

ning med 360 medlemmer og ulike yrkesgrup-

per er det til tider temmelig travle dager. 

Det går etter hvert rutine i mange av sake-

ne som skal behandles i TAFs styre. Noen av 

dem er selvsagt mer krevende enn andre. Av 

de mer krevende sakene trekker Terje spesi-

elt fram lønns- og bemanningsproblematikken 

på Alnabru, Sjursøyaulykken, ansettelser av 

langtidsvikarer ved Toginfo og en del perso-

nalsaker i Administrasjonsavdelingen det siste 

året. Når det gjelder lønnssaker er det spesi 

elt en stillingsgruppe han mener er blitt for 

stemoderlig behandlet de siste årene; gruppe-

lederne. Disse må komme høyere opp på priori-

teringslisten ved neste lønnsoppgjør! 

I tillegg til foreningslederjobben er Terje 

også nestleder i Landsrådet for Trafikk, Tek-

nikk og Administrasjon (LTTA). Dette er et 

samarbeidsorgan på landsbasis for fagfore-

ninger som organiserer de samme yrkesgrup-

pene som TAF innen Norsk Jernbaneforbund 

(NJF). LTTA har to representanter i NJFs 

forbundsstyre hvorav Terje har den ene plas-

sen. Han synes samarbeidsklimaet både i eget 

styre, i landsrådet og videre opp mot forbun-

det fungerer meget bra. 

Bulletin takker for seg, gratulerer 50-

årsjublianten på det varmeste og ønsker ham 

mange gode år framover i fellesskapets tje-

neste! 

 

 

 

 

T 

Noen fakta: 

Terje begynte som stasjonsbetjentaspirant i Halden 1.8.78. Etter Jernbaneskolen bar det til Alnabru som skifte-

konduktør og stillverksbetjent (på slippstillverket). Terje ønsket å videreutdanne seg til innvendig stasjonstje-

neste og kom tilbake til Alnabru etter nok et opphold på Jernbaneskolen i 1987. Der fikk han etter hvert jobb 

som avdelingsleder på godssenteret. Men hjemlengselen til Østfold førte ham til Kornsjø stasjon som jernbane-

fullmektig i 1990. Der var han til stasjonen ble gjort ubetjent i 1996. Siden da har han vært stasjonert i Halden 

som trafikkstyrer. Hjemme i Halden har Terje kone og to (egentlig voksne!) barn. 

Terje 
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Endestasjon: Grefsen 

ulletin har vært på en liten ”signingsferd” for å ta pulsen på hvordan saker og ting fung-

erer i forbindelse med 6-ukersbruddet på Oslo S. Hva var vel da mer naturlig enn å star-

te med å avlegge våre gode kolleger på Grefsen stasjon et lite besøk. Der hadde nettopp på-

troppende txp-personale Allan Eikrem og Ole Johansen kommet på jobb. Men også avtrop-

pende txp Torunn Bjørgeseter var fremdeles på jobb. De var alle samstemte i at avviklingen 

av togtrafikken hittil har gått greit til tross for at trafikken på godstogsporet mellom Grefsen 

og Alnabru (strekning uten fjernstyring) er mer enn tredoblet. Torunn hadde inntrykk av at 

både de ansatte og trafikkanter var godt forberedt. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Allan Eikrem og Torunn Bjørge-

seter snur persontogene fra Gjøvik-

banen på Grefsen stasjon. 

 

 

 

 

 

På Bryn ………… 

 

 

 

 

 

 

Fra Grefsen gikk ferden pr. T-

bane til Brynseng og en spasertur 

til Bryn st. Nok en endestasjon. 

Sporet mot Oslo S er sperret på alle 

måter! 

 

B 
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På Lillestrøm ………… 

 

 

 

 

 

 

 

På Lillestrøm var det igjen bemanning på stasjonskon-

toret. Kollega Åge Kvisler fordeler eventuelle ordrer til 

togene nordover og østover. Åge som bor på Årnes syntes 

det var flott å slippe reisen helt inn til Oslo S når han 

skal på jobb. 

 

 

 

 

På Alnabru ………. 

 

 

Uvant materiell mot A-spor på Alnabru skifte-

stasjon. Her ses Gjøvikbanens tog 17211. 

 

 

På Loenga ………. 

 

 

 

 

Det er solnedgang på Loenga stasjon når 

materiellet fra Stockholm ankommer som 

tomtog 17054. 

 

 
 

Nytt i Administrasjonsavdelingen: 

Leder av Dokumentsenteret, Morten Scheldrup er for tiden beordret som fungerende direktør for 
Administrasjonsavdelingen etter at Wenche Ombudstvedt trakk seg fra stillingen. 

TAF regner med at det blir ansatt en god erstatter i løpet av høsten. 


