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Hederstegn utdelt på årsmøtet 

Arne Hovland, Morten Lund og Gerd Heiland hadde møtt opp og fikk utdelt LO’s 40-årsnål og di-
plom på foreningens årsmøte. I bakgrunnen foreningsleder Terje Wold. 
 

oreningens årsmøte ble avvik-
let på tradisjonelt vis i møte-
salen til jernbanepersonalets 

fagforeninger i Schweigaardsgate 12. 
Møtet ble innledet med utdeling av 
hederstegn og diplom til tre (av fire) 
av våre veteranmedlemmer som har 
hatt sammenhengende LO-medlem-
skap siden 1972. Nåler, diplomer og 
blomster ble utdelt av forbundsleder 
Kjell Atle Brunborg og foreningsleder 
Terje Wold. Det er ikke alle forunt å 
få dette hederstegnet. 

Møtet ble for øvrig avviklet på en 
effektiv måte av vår faste dirigent 
Geir Christensen og TAF’s sekretær 
Nils Are Magerøy. Alle vedtak gikk 
enstemmig gjennom. Et spesielt 
hyggelig vedtak var at TAF hadde 
fått overført 13.000 kroner som følge 
av salg av en foreningshytte på Ble-
fjell. Disse midlene besluttet årsmø-
tet å overføre videre til vår egen hyt-
te på Sjusjøen. Hyttepenger er 
hyttepenger! Mer detaljer fra årsmø-
tet følger på neste side. 

 

F

 

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

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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et var møtt fram 27 
medlemmer samt 

tre gjester på forening-
ens årsmøte 14. mars. 
Vi hadde besøk av for-
bundsleder Kjell Atle 
Brunborg, landsrådsle-
der Torfinn Håverstad 
og leder av vår søsterfo-
rening FTA (i hovedsak 
medlemmer på Stortor-
get) Lars Øyvind San-
nes. Det eneste større 
avbrekket i dirigentbor-
dets gjennomgang av 
årsmøtesakene, var et 
innlegg av forbundsle-
deren om diverse dags-
aktuelle temaer. 
 
Kjell Atle: 

Forbundslederen star-
tet med å gi ros til TAF 
for vår gode medlems-
verving. Det er også 
kommet til mange nye 
medlemmer i Nettbuss, 
slik at forbundet nå tel-
ler ca. 6.700 medlem-
mer. Han gitt så over til 
årets lønnsoppgjør som 
også i år innledes med 
oppgjøret i frontfagene 
(de konkurranseutsatte 
næringer). I Staten star-
ter oppgjøret i midten av 
april.  

Ellers har vi en stor 
fordel her i landet ved at 
lønnsnivået er forholds-

vis jevnt. Dette skyldes i 
stor grad det såkalte 
trepartssamarbeidet 
mellom arbeidsgivere – 
arbeidstakere – Staten. 
Men vi har hatt høy 
lønnsvekst på ca. 60 % 
de siste 10 årene her i 
landet. Den store ut-
fordringen er de næ-
ringer som konkurrerer 
på det utenlandske 
markedet. For å overleve 
må produktene være av 
meget høy kvalitet. Vi 
har for øvrig en meget 
høy produktivitet her i 
landet med en arbeids-
styrke bestående av 70-
75 % kvinner. Selv ikke 
det er nok. Vi er faktisk 
avhengig av innvandrere 
for å få Norge til “å gå 
rundt”. Da er det et 
tankekors at nabolandet 
Sverige har en ung-
domsledighet på hele 20 
%. 

På tross av de dystre 
utsiktene ellers i Euro-
pa, regner Kjell Atle med 
økt kjøpekraft som re-
sultat etter årets opp-
gjør. Det er i år mer in-
teresse også i andre for-
bund for en bedre hel-
gedagsgodtgjørelse i of-
fentlig sektor. Her har 
NJF kommet til kort tid-
ligere. Videre jobbes det 

med å fjerne taket på 
pensjonsgrunnlaget for 
ubekvemstillegg. 

Kjell Atle avsluttet med 
noen aktuelle samferd-
selssaker: NJFs krav til 
nasjonal transportplan 
er forsering av følgende 
utbygginger: IC-
triangelet utbygget med 
dobbeltspor (130 mrd.), 
Ringeriksbanen, Alna-
bruterminalen og nye 
kryssingsspor. Dette 
medfører en fordobling 
av investeringene ift 
NTP. Forbundet foreslår 
prosjektfinansiering for 
150 milliarder. Videre 
foreslås det å ta midler 
fra bompengeinnkre-
ving! 

Godstrafikken er i rea-
liteten konkurs. NSB 
måtte tilføre sitt datter-
selskap CargoNet 300 
millioner kroner til styr-
king av egenkapitalen. 
Det blir en håpløs kon-
kurransesituasjon når 
utenlandske lastebilsel-
skaper tar på seg innen-
landske oppdrag til 
dumpingpris. Dette lar 
seg gjøre ved at de bry-
ter lover og regler som 
norske transportører må 
ta hensyn til. NJF kre-
ver mye strengere kon-
troll av lastebiltrafikken. 

 
Valget: 

Det var i år to utskiftinger i styret. Vår opplysnings-
sekretær gjennom 7 år, Vigdis O. Berg (Elverum), 
valgte å trekke seg fra styret i år. Hun ble takket av 
med blomster og hyggelige ord av foreningslederen 
(se bildet). Vigdis ble erstattet av Stig Sætermo som 
har sitt daglige virke som togleder i Oslo. 

Valgkomiteen hadde også måttet skaffe en ny nest-
leder, da Marius Myrhagen som ble valgt inn i fjor, 
trakk seg av arbeidsmessige og familiære grunner. 
Men styret har fått en god erstatning i Rune Dahlen 
som i likhet med Stig jobber som togleder i Oslo. Det-
te betyr at togledelsen igjen er godt representert i 
TAF’s styre. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg 
eller ble gjenvalgt. 
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Etter møtet ble det inntatt pizza og relevant drikke til lenge etter at Bulletins skribent 
var reist hjem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Øystein Haugli, Torfinn Håverstad, Filip Dundic, Rune Dahlen, Linda Nilsen og Torunn 
Bjørgeseter hygger seg med pizza mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret etter årsmøtet: Leder Terje Wold, Eystein Kristiansen (tiltrer som ungdomstillits-
valgt), sekretær Nils Are Magerøy, kasserer Gro Bakkefjord, styremedlem Gunn Elisa-

beth Dahl, opplysningssekretær Stig Sætermo og nestleder Rune Dahlen 
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Nytt stillverk og ny driftsbanegård i 
Halden. 

Terje Wold og kollega Per Aimar Thorne er fornøyd med nytt stillverk på Halden stasjon. 
 

 den stille uke tok Bulletins skribent med seg kameraet for å ta noen nyvin-
ninger i Halden nærmere i øyesyn. Her har det nemlig skjedd store endringer 
det siste året. Den største endringen i størrelse er utvilsomt ny driftsbanegård 
for oppstalling og vedlikehold av togsett om natten. Men for våre medlemmer 

ved togekspedisjonen føles nok ibruktakelsen av nytt Windows-basert stillverk 
som den største endringen. Det gamle stillverket takket for seg etter 47 års tje-
neste. 
 
Leserne må ikke tro at 
skribenten fotfølger fore-
ningslederen. Men det var 
tilfeldigvis nettopp Terje 
som hadde tjeneste denne 
dagen. Noe nærmere pre-
sentasjon av tjenestegjø-
rende txp skulle derfor 
være unødvendig. Terje 
kunne fortelle at etablering 
av den nye driftsbanegår-
den var en gammel plan 
som i utgangspunktet 
kommunen hadde tatt ini-
tiativ til. Det er snakk om et 

makeskifte slik at det blir 
frigjort et område nærmere 
sjøen. 

Åpningen av driftsbane-
gården er blitt ca. 1,5 år 
forsinket grunnet set-
ninger. Hele området be-
står av oppfylte masser 
som ikke har vært helt sta-
bile. Dette førte bl.a. til at 
kjøreledningsmaster be-
gynte å synke ned i grun-
nen. Noen sank visstnok 
en hel meter! Man måtte 
derfor i gang med å fjerne 

ny infrastruktur for å tilføre 
området stabiliserende 
masser. Dette har nok ført 
til en vesentlig fordyring av 
prosjektet. Men nå er alt 
klappet og klart til åpning-
en 1. mai. Her blir det 6 
nye spor med plass til 12 
togsett. Som man kan se 
av bildet nedenfor er det 
blitt et flott anlegg. 

Grunnet tilkopling til den 
nye driftsbanegården i sik-
ringsanlegget, fant eks-
pertisen ut at man like godt 

I
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byttet ut hele stillerappara-
tet med et skjermbasert 
anlegg. Men dette betyr 
ikke at selve sikringsan-
legget fra 1964 er byttet ut. 
Forskjellen er kun at an-
legget betjenes av et mo-
derne Windows-basert 
stillverk ved hjelp av en 
mus. Personalet er i følge 
Terje godt fornøyd med 
det nye apparatet som ble 
tatt i bruk i oktober. Men 

han legger til at det gamle 
stillverket tross alt var 
kjappere å betjene. 

Det er ikke bare nytt still-
verk og ny driftsbanegård 
man gleder seg over i Hal-
den. Man har endelig fått 
på plass strekningsskjerm 
for Østfoldbanens veste 
linje. Ved hjelp av denne 
har man full kontroll med 
hvor alle tog på strek-
ningen befinner seg. Dette 

gjør det enklere å planleg-
ge trafikkavviklingen f.eks. 
i forhold til kryssinger. 
Denne skjermen begynte 
Terje å etterlyse allerede i 
1998. Men for oss har vært 
i etaten noen år, er det 
egentlig ingen overraskel-
se at ting tar tid. Uansett 
får vi gratulere våre med-
lemmer i Halden med alt 
det nye som nå er på 
plass! 

Ny, flott driftsbanegård med eget servicehus ca. midt på bildet. 
 
*************************************************************************************** 

 

Pass på hjertet folkens! 
tter selv å ha vært gjennom et lite infarkt, har jeg kommet til at mine kolle-
ger kan ha nytte av å høre om mine erfaringer. Det har seg nemlig slik at 
hjerteproblemer står på “fy-lista” i helsekravforskriften. For de av oss som 
utfører sikkerhetstjeneste, betyr dette at vi blir utestengt fra å kunne utføre 

yrket vårt i ganske lang tid. Etter det første sjokket med selve hjerteproblemet, 
begynner nå en langsom prosess med å få dispensasjon fra forskriften. 
 

Et hjerteinfarkt oppstår når blodet ikke lenger strømmer uhindret gjennom kransarteri-
ene. Det har da oppstått en blodpropp som fører til at en større eller mindre del av hjer-
temuskelen dør og etter hvert blir omdannet til et arr. De viktigste årsakene er røyking, 
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for mye kolesterol i blodet, høyt blodtrykk, fysisk inaktivitet, diabetes, overvekt og ellers 
arvelige egenskaper. 12.000 - 20.000 mennesker får hjerteinfarkt i Norge hvert år. Noen 
kommer seg raskt og har ingen flere symptomer i ettertid, mens andre kan være mer 
eller mindre plaget av såkalte angina pectoris, forstyrrelser av hjerterytmen eller hjerte-
svikt. 

Den dagen jeg opplevde infarktet trodde jeg først det var luftsmerter fra magesekken. 
Problemet var bare at det ikke ville gi seg på tross av forsøk med diverse fysiske aktivi-
teter. Utpå ettermiddagen kjørte jeg til fastlegen. Han tok ingen sjanser, og sendte meg 
med taxi rett til akuttmottaket. EKG-testen var fin, men blodprøven ga indikasjoner på at 
jeg hadde hatt et infarkt. Dermed bar det i full fart til Rikshospitalet i ambulanse for 
nærmere undersøkelse. Legen som undersøkte meg virket nesten skuffet! da han ikke 
kunne finne noen propp. Han mente den hadde løst seg opp av seg selv. Det var der-
imot ikke jeg lei meg for. Sent samme kveld bar det tilbake til Fredrikstad i normal fart. 
Jeg ble da innlagt på korttidsavdelingen i tre døgn. 

Vel ute av sykehuset følte jeg meg i fin form og tok bussen hjem. Men jeg måtte rett på 
apoteket og skaffe medisiner. Det var både blodfortynnende og kolesterolsenkende tab-
letter foreskrevet på resepten. Dessuten ble jeg sykmeldt i fire uker. Det var i mitt tilfelle 
merkelig å være sykmeldt uten å føle seg syk! Jeg var derfor en del med på en del mø-
ter i organisasjonslivet. Da sykefraværsperioden begynte å nærme seg slutten, fikk jeg 
forespørsel om å ta på meg et vikariat som gruppeleder, da det erfaringsmessig tar 
ganske lang tid å behandle dispensasjoner fra helsekravforskriften. Dermed sa jeg ja til 
dette oppdraget. 

Så var det papirmølla: Jeg måtte gjennom en såkalt arbeids-ekg ved hjelp av ergome-
tersykkel samt uttalelse fra min fastlege om min helsetilstand. Disse opplysningene ble 
overlevert BHT. I tillegg måtte både jeg og min nærmeste overordnede søke Statens 
jernbanetilsyn om dispensasjon fra forskriften. Disse søknadene ble lagt ved papirene 
fra BHT og sent til trafikkdirektøren i JBV. Det skal visst skje etter tre måneder. Til slutt 
må trafikkdirektøren søke tilsynet om dispensasjon. Dermed går tiden. 

For min egen del synes jeg faktisk at den om-
stendelige prosessen med å få dispensasjon 
har vært en belastning. Man blir faktisk ute-
stengt fra sin egen arbeidsplass selv om man 
føler seg helt på høyden ift å kunne utføre sin 
egen jobb. Jeg stiller meg derfor undrende til at 
man ikke ser hvert individ for seg når tjeneste-
menn med sikkerhetstjeneste får en eller annen 
form for hjertesvikt. Det er temmelig mange va-
rianter vi snakker om. 

Etter sykefraværsperioden har jeg stort sett to 
ganger pr. uke vært på trening i regi av sykehu-
set. Dette synes jeg er et godt tilbud som de al-
ler fleste har godt av. Moralen må derfor være 
denne: Dropp røyken, spis sunt og ha jevnlig 
fysisk aktivitet! Da minsker om ikke annet sjan-
sen for at det skjer noe med hjertet. Det er en 
tålmodighetsprøve å gå og vente på en dispen-
sasjon. 

 
Nils Are 
 

 
Bulletin ønsker alle medlemmer en god vår! 


