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“European Rail Traffic Mana-

gement System” skal innføres 
på Østre linje 
Man kan merke seg denne forkortelsen først som sist. Dette 
er som overskriften sier et trafikkstyringssystem for euro-
peisk jernbane. Systemet er hittil ikke utbygd i stor utstrek-

ning. I vårt naboland Sverige er systemet tatt i bruk på tre banestrekninger (ikke 
hovedbaner). Følgende konklusjon ble presentert av ekspertise fra Sverige for 
NSB i januar: 

 ERTMS finns här och nu och används i daglig verksamhet runt om i Europa (och 
världen). Användningen av ERTMS finns inskriven i svensk lag. 

 ERTMS systemet är ännu inte färdigt 
 Man måste aktivt delta i praktiskt arbete för att förstå hur ERTMS fungerar och för 

att kunna ställa rätta krav vid  specifikation och inköp  
 Man måste ha god erfarenhet och kunskap om ERTMS systemet innan man kan införa 

systemet i större skala på ett kvalitetssäkrat sätt. 
 

om man forstår, er dette et system i sin barndom. Den største forskjellen 
fra dagens trafikkstyringssystem er at de visuelle signalene langs sporet 
forsvinner. All informasjon til fører vil skje ved hjelp av GSM-R kommuni-

kasjon mellom trafikkstyringssentral og tog. Dette systemet er planlagt innført 
på Østfoldbanens Østre linje fra våren 2015. Da kan det nok komme godt med at 
man starter testing av systemet mellom Rakkestad og Sarpsborg i år. 
 
Bekymring hos personalet 

Ikke uventet er det bekym-

ring hos personalet som i 
dag er stasjonert ved Østre 

linje. Bulletin har avlagt 

tillitsvalgt Ole Gunnar 

Fossum et besøk under 

tjenestegjøring ved Askim 

stasjon. Han kan fortelle 
at hele 15 årsverk blir 

overflødiggjort når fjern-

styringssystemet ERMTS 

blir tatt i bruk på strek-

ningen. Både han og kol-
legene er opptatt av hvor 

de skal tjenestegjøre når 

de blir overflødige på sine 

nåværende stasjonerings-

steder. Det eneste konkre-
te som hittil er på plass er 

at ved ledige stillinger på 

Vestre linje vil søkere fra 

Østre linje ha fortrinns-

rett. Dette ble avklart på 

et drøftemøte med fore-

ningen i januar.  
Mer detaljert er 11 sta-

sjonert på Mysen (ink. 

Gruppeleder) og 4 stasjo-
nert ved Spydeberg. Per-

sonalet ved Mysen gjør 

også tjeneste på Askim. 

Stasjonene Kråkstad og 

Tomter bemannes av per-

sonale stasjonert ved Ski. 
Dette personalet vil fort-

sette sin tjeneste der. Den 

største utfordringen vil 

nok være de seks på over 

50 år som er vel etablert 

og bosatt langs Østre linje. 
De øvrige ni er yngre og 

har gjennomført psyko-

teknisk prøve. Disse har 

dermed mulighet til å søke 

om opplæring ved trafikk-
styringssentralen i Oslo. 

S 

 

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

ÅRETS MEDLEMSKURS: 

Se side 4! 

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Stedstillitsvalgt Ole Gunnar Fossum foran stillverket på Askim stasjon fra 1958. 
 

mrådesjef Jorund Gretland  i Sarpsborg bekrefter at signalmiljøet planlegger 
ibruktakelse av ERMTS på Østre linje i løpet av 2015. Ingen av de ansatte på 
strekningen vil bli sagt opp, men vil få tilbud om jobb på andre stasjonerings-

steder. Kartleggingssamtaler med det berørte personalet vil starte opp i uke 9. Der vil 
den enkelte få anledning til å komme med ønsker om hvilke stasjoneringssteder som 
kan være aktuelle. Eventuelle ledige stillinger på stasjoner på Vestre linje vil bli forbe-
holdt personalet fra Østre linje. 

Det er heldigvis 9 trafikkstyrere som har 
godkjent psykoteknisk prøve og som der-
med har mulighet til å søke toglederopplæ-
ring. Trafikkstyringssentralen vil trenge 15 
– 16 årsverk de nærmeste årene. Noen lu-
rer nok på hvorfor Jernbaneverket tar inn 
nye aspiranter i år. Til det svarer Jorund at 

Trafikkdivisjonen på tross av ERMTS-
utbyggingen vil trenge nye medarbeidere. 
Men det vil ikke bli rekruttert aspiranter 
fra Østfold. Det vil heller ikke være behov 
for inntak av nye aspiranter i 2014. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestå-
ende av tre representanter fra Trafikk Per-
sonal, TØs trafikksjef Paal Arve Sirnes, om-
rådesjef Jorund Gretland, verneombud 
Sonja Olsen og stedstillitsvalgt Ole Gunnar 
Fossum. I tillegg er selvsagt TAF sentralt og 
landsrådet med i prosessen om å få til en 
best mulig løsning for de ansatte som blir 
overflødige på Østfoldbanens Østre linje. 

 
Områdesjef Jorund Gretland 

O 
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UNGDOMSSATSING 
å NJFs landsmøte sist høst ble det enstemmig vedtatt å etablere et fast ung-

domsutvalg i forbundsregi. Det har allerede vært en prøveordning med et in-

terimsstyre. Medlemmer under 30 år blir regnet som ungdom i NJF-systemet.  

Det ble nylig avholdt et etableringsmøte der utvalgte representanter fra åtte for-

skjellige foreninger dannet et ungdomsutvalg. Blant de åtte representantene ble 

det valgt et arbeidsutvalg bestående av Amanda Eldnes (CargoNet) som leder, Lise 

Johansen (bilpersonalet) som nestleder og vår egen Eystein Kristiansen som sekre-

tær. 

Bulletin får Eystein på tomannshånd 

etter lokalt årsmøte i TAFs område 4 

(der han selvsagt! er leder). Eystein kan 

fortelle at ungdomsutvalget hittil har 

vært opptatt av følgende saker: Høs-

tens stortingsvalg, boligpolitikk, skole-

ring av medlemmer, turnusarbeid og ar-

beidstid, tilbudene i Jerbanepers. Spa-

rebank, og ikke minst EUs jernbanepak-

ke 4. Videre ønsker ungdomsutvalget et 

samarbeid med tilsvarende utvalg i 

andre LO-forbund. Det er tydelig stor 

optimisme ift at NJFs ungdomsutvalg 

skal være med på å sette dagsorden. 

Eystein har til tross for sin unge al-

der på kun 25 år hatt en formidabel 

appetitt på å skolere seg i fagfore-

ningsarbeid. Hør bare: NJFs forbunds-

skole, samtlige fem faglige grunnkurs 

samt tre temakurs i LO Stat og alle 

modulene på LO-skolen (totalt 8 uker). 

Han er høyst sannsynlig den yngste 

NJF-er som har gått LO-skolen.  Ikke 

nok med det: Til våren har han fått 

plass på Genève-skolen! Bulletin regner 

det som selvsagt at Eystein vil bruke denne kunnskapen til stor glede for medlemmene i 

TAF, i ungdomsutvalget og forbundet for øvrig. Og enda et organ: LOs ungdomsutvalg i 

Buskerud! Hittil har Eystein vist seg som en uredd tillitsvalgt for medlemmene i område 4 

(Txp-områdene Oslo og Alnabru). Han sier at han så langt trives både med vervet som 

stedstillitsvalgt og jobben på Alnabru.  

 For øvrig er Eystein nærmest født inn i jernbanen, da faren har tråkket opp ”txp-

løypa” på forskjellige stasjoner i Vestfold. Vi får håpe det forplikter unge Kristiansen til 

både å fortsette i Jernbaneverket samt å gjøre en innsats for fellesskapet! 
 

P 
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VÅRKURS PÅ GEILO 
 

 

 

Velkommen til ustedalen hotell! 
 
Årets vårkurs er satt opp for deg som ønsker å vite mer om forenings-
arbeid, og foreningsarbeidets betydning for oss som er ansatt i en be-
drift eller etat. 
 
Vi ønsker med dette kurset å lære bort mer om saksgangen gjennom de 
forskjellige ledd fra den blir presentert fra en ansatt til den tillits-
valgte og fram til "toppen".  Det vil også bli en innføring i hvilket nivå i 
foreningen som gjør hva. Sitter du med et ønske om å jobbe med fore-
ningsarbeid, vil vi gjerne ha deg med på kurset. 
 
kurset blir avholdt på Geilo denne gang da Storefjell er fullbooket. 
Dato 16. – 18. april. Man har krav på fri etter hovedavtalen. 
Påmeldingsfrist: 15. mars. 
 
Opplysningsutvalget! 
 

Spørsmål? 
Ta kontakt med undertegnede: 
 
Stig Sætermo 
sete@jbv.no 

97979767 
 

 

 

mailto:sete@jbv.no
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Årsmøte på Hamar 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Raymond Gaasø, Oda Mjelde, Tom André Milsett og Trond Alu inntar «møtemat». 
 

et ville vært en løgn å si at det 
var stort fremmøte på årsmøtet i 
område 6. Men de som hadde 

tjeneste på Hamar stasjon 12. februar 
samt stedstillitsvalgt Tom André Milsett 
var absolutt til stede og tok opp lokale 
spørsmål. Man bør vel tilgi medlemme-
ne på f.eks. Kongsvinger at de ikke rei-
ser helt til Hamar når de føler at «alt er 
på stell». 

Sakene som var av størst interesse 
blant Hamarfolket var uniformeffekter 
og garderobeforhold. En annen høyak-
tuell sak på Hamar er flyttingen av tra-
fikkstyringssentralen til Stangeveien 
109. Kan dette resultere i bedre garde-
robeforhold? Valg av nytt tillitsvalgtråd 
endte opp med gjenvalg av Tom André 
samt Raymond Gaasø som vara. TAFs 

sekretær takker for besøket! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Oda Mjelde betjener et PLS-
styrt stillverk som kom på 
plass i 1995. (Selve sik-
ringsanlegget er et godt, 
gammeldags NSI 63-
anlegg.) 

 

D 
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En gledelig melding vedr. kontingenten: 
Grunnet avviklingen av stønadskassa vil forsikringsdelen av kon-

tingenten få en betydelig reduksjon. 

Saken vil bli endelig behandlet på forbundsstyremøtet den 27. 

februar. Mer info om denne saken vil komme i neste Bulletin hvis 

den ikke blir omtalt i NJF Magasinet. 
 

 

Obs! 
 

Husk å gjøre plass i ka-
lenderen til foreningens 
årsmøte 
 

Onsdag 13. mars  
kl. 17. 
 
Årsmøtepapirene blir 
sendt ut med det 
første. 
 

 
 

 
 

Til slutt: 

 
 


