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ERTMS – OTI – «Effektiv støtte» 

venstående begreper kan på 
godt norsk kalles effektivisering 
og dermed reduksjon av ar-

beidsstokken i Jernbaneverket. Vi kan 

like gjerne venne oss til disse forkortel-
sene og prosjektbetegnelsene først som 
sist. ERTMS (les fjernstyring) er plan-
lagt innført på hele jernbanenettet. 
Hvor raskt dette vil skje og i hvilken 
grad nåværende såkalte grensestasjo-
ner vil bli berørt er foreløpig ikke kjent. 
Men det er uansett dette sikringssyste-
met samferdselsmyndighetene har be-
sluttet å innføre på det norske jernba-
nenettet. Se for øvrig egen artikkel om 
prøveprosjektet i forrige utgave av Bul-
letin. 

Operativ trafikkstyringsinformasjon – 
OTI – skal spare Jernbaneverket for 
trykking av rutebøker og -sirkulærer 
samt manuell fordeling av ruteordrer. 
Dette vil først og fremst ha personal-
messige konsekvenser for stasjonskon-

torene i Oslo og Trondheim. Det er kun 
dette personalet samt togekspeditører 
som fordeler ruteordrer. Togekspeditø-
rene har denne oppgaven som en til-
leggsoppgave til trafikkstyringen, og 

kan derfor ikke «effektiviseres vekk» 
som følge av det nye ordresystemet. Mer 
om OTI lenger bak i Bulletinen. 

I den senere tid har man kunnet lese 

om et prosjekt kalt «STYRKE» på Bane-
nettet. Dette vil heretter kun gjelde 
økonomidelen innen administrasjons-
tjenesten. I stedet har man satt i gang 
et nytt prosjekt som kalles «Effektiv 
støtte» som skal ta for seg hele støtte-
apparatet i Jernbaneverket. Et konsu-
lentfirma har funnet ut at det nå arbei-
der ca. 1000 flere medarbeidere innen 
disse funksjoner enn for fire år siden. 
Man antar at det er mulig å spare inn 
ca. 275 årsverk ved en effektivisering. 
11 grupper er nå i gang for å se på uli-
ke tiltak. Det vil bli oppnevnt tillitsvalg-
te i alle gruppene. Konsekvensene kan 
bli at enkelte vil bli tilbudt omstillings-
avtaler. 

Som man skjønner, vil det bli nok av 
utfordringer for forening og forbund i 

tiden som kommer med å ivareta med-
lemmenes interesser. Heldigvis er det 
gode systemer som gjelder når statstil-
satte havner i en omstillingsprosess. 

Nils Are 
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ÅRSMØTET 2013 
rsmøtet ble avviklet på tradisjonell måte i Scweigaardsgate 12. ons-

dag 13.3. 24 medlemmer samt forbundslederen var til stede. Møtet 

startet med overrekkelse av LOs 40-årsnål m/diplom til to av de fire 
medlemmene som skulle ha denne utmerkelsen i år. Bjørn Johannessen 

og Nils Are Magerøy fikk overrakt nål og diplom av henholdsvis forbunds-

leder Kjell Atle Brunborg og foreningsleder Terje Wold. 

 
oginformatør Annette V. Paulsen 
fikk i år prøve seg som dirigent 

sammen med "ringreven" Geir Chris-
tensen. De ledet møtet uten problemer 
av noe slag. Men det var da også en 
høyst rolig forsamling i salen. Alle ved-

tak ble fattet med enstemmighet. Den 
eneste endringen i styresammenset-
ningen var at ungdomstillitsvalgt Ey-
stein Kristiansen (Alnabru) ble valgt 
som varamedlem. Ny ungdomstillits-
valgt ble Elisabeth Løkkevik Olsen 
(Moss). Vi ønsker henne lykke til i dette 
utfordrende vervet. Det ble ellers ingen 
endringer i styresammensetningen. 
 

jell Atle holdt som vanlig et enga-
sjert innlegg både om samferdsels-

saker, lønn og forbundets forsikrings-

ordning. 
Jernbanesatsing: Signalene fra regje-

ringen er at hele IC-triangelet vil være 
ferdig utbygd innen 2030. Utbyggingen 
vil bli delt i to med utbygging av "det 
indre triangelet" innen 2023. Hele IC-

satsingen har fått en prislapp på ca. 
135 mrd. Dette er et såpass høyt beløp 
at forbundet er noe bekymret for utvik-
lingen ellers i landet. Men det kan virke 
som at det for tiden blåser en vind for 
utbygging av jernbanen på bekostning 

av vei. Det må ellers satses mer på 
godstransporten. Alnabruterminalen 
må videreutvikles. NJF ønsker at Jern-
baneverket overtar driftingen av termi-
nalen. Så langt har Jernbaneverket 
vært avholdende til en slik løsning. 
CargoNet har derimot etablert et eget 
terminalselskap. 
 
EUs Jernbanepakke 4:  

Denne går ut på at persontrafikken 
konkurranseutsettes på lik linje med 
godstrafikken. Forbundet frykter at det-

te vil gå utover de ansattes arbeids- og 
lønnsbetingelser. LO sentralt stiller seg 
bak NJFs bekymringer og går imot at 
dette direktivet blir innført i Norge. Hel-
ler ikke den sittende regjering ønsker 
dette innført i Norge. 
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Mellomoppgjøret: 
I Norge har vi for tiden et høyt lønns-

nivå og lav arbeidsledighet. Ellers i Eu-
ropa er det stikk motsatt. Dette er en 

utfordring ift eksportrettet industri, og 
vil nok legge en betydelig demper på 
årets mellomoppgjør som kun dreier seg 
om penger. Hvis man ser tilbake på 
fjorårets oppgjør fikk de ansatte i statlig 
sektor i gjennomsnitt 4 % lønnsøkning, 
mens Jernbaneverket faktisk fikk 5,4 % 
økning. I Europa er det andre takter. 
Der innføres det såkalte minstelønns-
satser (f.eks. Frankrike med 9,43 Euro). 
Da er det bedre å være renholder i Nor-
ge der almenngjørings-reglene sikrer en 
timelønn tilsvarende 20,40 Euro. 

 
Forsikringsordningen: 

I tillegg til dagens gruppelivsforsik-
ring innføres en forsikring vedr. uførhet 
ved sykdom samt dekning av advokat-
utgifter. Stønadskassen (i første rekke 
begravelsesbidrag) blir avviklet. End-

ringene fører til en reduksjon i samlet 
kontingent på 40 - 50 kroner/mnd. 
Man tar sikte på at alt er på plass in-
nen 1.7. 

 
Stortingsvalget: 

Kjell Atle avsluttet med å advare mot 
alle endringer som kan komme hvis vi 
får en borgerlig valgseier til høsten. 
Høyre vil f.eks. omgjøre Jernbaneverket 
til to selskaper. Nå er det viktig å få 
fram hvilke investeringer og forbedring-
er som har skjedd under rød/grønt sty-
re! 

 
nder punktet «Ungdomstillitsvalgt» 
orienterte Eystein Kristiansen litt 

NJFs ungdomssatsing. Han er nettopp 
blitt valgt til sekretær i ungdomsutval-
get. (Se for øvrig egen artikkel om ung-
domssatsingen i forrige utgave av Bulle-
tin.) 

Årsmøtet ble som vanlig avsluttet 
med pizza og godt drikke attåt! 

 
 

40-årsjubilantene Bjørn Johannessen og Nils Are Magerøy ble hedret av forbundsle-
der Kjell Atle Brunborg og foreningsleder Terje Wold. 
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ulletin var til stede på et personalmøte for medarbeiderne ved Stasjonskontoret 
på Oslo S. Hovedtemaet på dette møtet gjaldt prosjektet «Operativ Trafikksty-

ringsInformasjon»(OTI). Assisterende prosjektleder Anders Linnerud innledet om 
prosjektets organisering og hvilke resultater og effekter man forventer å oppnå når 
prosjektet er kommet i mål.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass. pro-
sjektleder 
Anders Lin-
nerud 
 
 

tgangspunktet er dagens system med 
trykking av tjenesterutebøker og ru-

tesirkulærer til alt kjørende personale 
samt alle togledersentraler og togekspe-
disjoner. Videre begynner dagens distri-
busjonssystem (TTS) for ruteordrer å gå 
ut på dato. Den tekniske løsningen med 
utskrift av ruteordrer for manuell tilde-
ling til togene hører fortiden til. Både 
trykking og distribuering av rutebøker og 
-sirkulærer samt driftingen av TTS-
systemet påfører Jernbaneverket store 
kostnader. Dermed ble det startet et pro-
sjekt kalt OTI. 

Prosjektet er inndelt i to delprosjekter. 
Delprosjekt 1 omhandler bestilling av 
sportilgang forkortet til BEST og verktøy 
for operativ ruteplanlegging og fordeling 
av sporkapasitet forkortet til TPS (allere-
de innført i flere Europeiske land). Del-
prosjekt 2 omhandler et elektronisk dis-
tribusjonsverktøy forkortet til FIDO. Det 

er dette systemet som overtar all formid-
ling av ruteinformasjon til personale som 
arbeider med togframføring. Systemet vil 
også ivareta alt som i dag sendes ut som 
ruteordre. 

En viktig effektiviseringsgevinst er at 
bestillingen fra sportilgangskoordinator-
ene raskere kan omgjøres til ruteordre i 
TPS-systemet uten at rutekontoret må 
skrive alt på nytt. Linnerud var derfor litt 
usikker på hvor mange operative rute-
kontor det vil være behov for i fremtiden. 
For øvrig vil et viktig prinsipp med innfø-
ringen av det nye systemet være at infor-
masjonen til f.eks. lokfører skal være med 
målrettet. Han/hun kan få ut informasjon 
som kun gjelder eget tog og strekningen 
toget skal kjøre. Dette kan skrives ut på 
forhånd eller leses direkte på f.eks. et 
nettbrett. Alle ordrer om toggangen skal 
som tidligere erkjennes til en ordrekon-
trollfunksjon. 
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ørste versjon av distribusjonssyste-
met FIDO vil bli lansert i forbindelse 

med ruteendringen i desember i år. Det er 
innlysende at dette vil være en utfordring 
ift. bemanningsbehovet ved Stasjonskon-
toret på Oslo S. Linnerud ville likevel ikke 
avskrive behovet for personale i en over-
gangsfase inntil alle jernbaneforetak har 
på plass et sikkert oppkoplingssystem til 
FIDO. Han antydet at det kunne være be-
hov for manuell tildeling av ruter og ord-
rer i hvert fall enda et år. 

For personalet ved Stasjonskontoret vil 
innføringen av FIDO utvilsomt føre til 
bortfall av gjøremål dette personalet har i 

dag. Situasjonen blir tatt på alvor av per-
sonalsjef Trude Berntzen i Trafikk. Både 
hun og to av hennes medarbeidere var til 
stede på møtet og gikk gjennom hva som 
skjer i en omstillingsprosess. Det var 
overhodet ikke snakk om oppsigelser på 
møtet. Da områdesjef Lene Blomsnes skal 
ut i permisjon, vil områdesjefen i Dram-
men (tidligere Oslo), Gro Anita Bakketun 
Wathne være kontaktperson for persona-
let i forbindelse med omstillingen ved 
Stasjonskontoret. Hun lovte å holde per-
sonalet fortløpende orientert om utvik-
lingen i saken og ha en åpen dør. 
 

************************************ 
 

Vellykket pensjonskonferanse i Halden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For første gang i historien arrangerte TAF en konferanse i samarbeid med bane-, 

elektro-, lokomotiv- og konduktørpersonalet. Våre samarbeidspartnere tilhørte 

Østfoldbanen mens TAF inviterte alle medlemmer. 19 TAF-medlemmer meldte seg 

på. Tone Westgaard fra Statens Pensjonskasse dro oss gjennom prinsippene som 

gjelder arbeidstakere som er medlemmer i pensjonskassen. Skåret i «gleden» er at 

det fremdeles ikke er avklart hvilke prinsipper som skal gjelde for de som er født 

etter 1958. For den «eldre garde» er det 66 % av pensjonsgrunnlaget som gjelder. 

(Se for øvrig www.spk.no) 
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