
 1 

Her  

 

 

 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 

Nr. 78 – mars 2015 

 
 
 

Siste innspurt på Østre linje 

 
n solfylt dag i vinter tok Bulletin en tur til Mysen stasjon for å lod-

de stemningen noen få måneder før betjeningen er borte på strek-
ningen. Det er ikke til å stikke under en stol at det råder en noe 

sorgtung stemning blant personalet. Østre linje ble åpnet allerede i 1882. 

Vi snakker derfor om noen av landets eldste arbeidsplasser som forsvinner 
med togekspeditørtjenesten på Østre linje. Her har man faktisk meldt tog 
mellom stasjonene i 133 år! Planer om å fjernstyre strekningen har kom-

met opp ved flere anledningen, men har hver gang blitt satt på vent. Sist 
gang en betjent stasjon på Østfoldbanen ble fjernstyrt var Kornsjø i 1990. 

Snart er det kun fire betjente stasjoner igjen….. 
Hvis ERTMS-systemet på Østre linje blir vellykket, må vi være forberedt 

på at dette fjernstyringssystemet blir videre utbygd ellers i landet. Dette 

vil nok bety slutten for stasjonær betjening av de fleste stasjonene som i 
dag er betjent. Her må det god planlegging til for å ivareta berørt persona-
le på en best mulig måte. 
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tedstillitsvalgt Ole 
Gunnar Fossum 
forteller at det er 10 

tjenestemenn som vil bli 
overflødige når strek-
ningen stenges 28. juni 
da hele strekningen skal 
utstyres med ERTMS-
systemet. Da går også 
strekningens nestor, tidli-
gere gruppeleder Arthur 
Reime av med pensjon. 
Han ønsket å «stå løpet 
ut». Av de 10 har 6 tjenes-
temenn blitt lovet stasjo-
nering på de gjenværende 
stasjonene på Vestre linje. 
De siste 4 må belage seg på pendling til stasjoneringssteder i Oslo-området. 

Ole Gunnar har selv bakgrunn fra Baneavdelingen, og vurderer derfor om han skal 
søke jobb i Infrastrukturdivisjonen. Han begynte faktisk ved Baneavdelingingen på Ski 
allerede i 1979. Ved å gå tilbake til banearbeid håper Ole Gunnar at han får arbeid 
nærmere hjemplassen. Bulletin håper de fleste vil finne seg vel til rette på sine nye 
stasjoneringssteder hvor enn det måtte bli. 

 

 
På Rakkestad stasjon var det gode gamle sikringsanlegget erstattet av ERTMS-skilt og 
baliser i sporene. De eneste lyssignaler som er å se er ved planovergangene. 

MEN: Første nåløye det nye systemet må gjennom er godkjennelse hos jernbanetilsynet. 
Den skal etter sigende foreligge 27.3. Vil den det? 
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Årsmøte med hyttedebatt 
rsmøtet 2015 ble avholdt 11. mars i NJF-foreningenes møtelokaler i «Jernhu-
set», Schweigaardsgate 12 der 26 medlemmer og 3 gjester var til stede. Leder 
Terje Wold åpnet møtet med å be om ett minutts stillhet for å minnes ett aktivt 

og to pensjonerte medlemmer 
som var gått bort i perioden. Det 
var i 2014 hele 6 medlemmer 
som hadde oppnådd 40 års 
medlemskap i LO. Forsamlingen 
fikk dessverre bare hedret en av 
disse, da det kun var Irene Røls-
åsen fra Hamar som hadde an-
ledning til å komme på møtet. 
Hun ble tradisjonen tro deko-
rert med 40-årsmerket av sel-
veste forbundslederen Kjell Atle 
Brunborg. I tillegg vanket selv-
sagt diplom signert av LO-
lederen. Øystein Tømte var blitt 
overrakt utmerkelsene på en 
sammenkomst tidligere på et-
termiddagen. 
 

øtet forløp på tradi-
sjonelt vis med Geir 

Ola Christensen som diri-
gent og foreningens sek-
retær Nils Are Magerøy 
som møtets sekretær. Be-
retning, regnskap og for-
slag til budsjett for 2015 
ble enstemmig vedtatt. 
Under punktet Norsk 
Jernbaneforbund fikk 
som vanlig forbundslede-
ren ordet til en oriente-
ring om den dagsaktuelle 
situasjonen sett med NJF-
øyne. 
 
Kjell Atle: 

Forbundslederen innle-
det med å beklage at det 
norske folk ved stor-
tingsvalget i 2013 i for 
stor grad stemte på par-
tier som er for konkur-
ranseutsetting og privati-

sering – f.eks. Flytoget 
som leverer solide over-
skudd til statskassen. Ap-
leder Jonas Gahr Støre 
sier rett ut at det er gal-
skap av staten å selge 
dette selskapet. Et annet 
selskap som ligger «klart 
for salg» er Baneservice. 
Videre er det snakk om at 
persontrafikken kan bli 
splittet opp i 6-8 selska-
per. 

NJF har endelig fått et 
møte med Samferdsels-
departementet for å fron-
te forbundets standpunk-
ter i diverse saker. Dette 
er høyst nødvendig etter-
som departementet sys-
ler med omfattende om-
organiseringsplaner for 
jernbanen i Norge. Jern-
baneverkets administra-
sjon kan bli omgjort til et 

direktorat. NSBs eien-
domsselskap ROM er 
tenkt avviklet og overført 
til et infrastruktursel-
skap. Dermed mister NSB 
en stor inntektskilde. Det 
ser i det hele tatt ut som 
at det legges planer for å 
gjøre mye av de samme 
tiltakene i Norge som 
man i sin tid gjorde under 
Thatcher-regimet i Stor-
britannia. Det ble ikke 
særlig vellykket. 

Kjell Atle kunne fortelle 
at store jernbaneland 
som Tyskland og Frank-
rike har valgt å beholde 
de statlig integrerte jern-
banesystemene. Sveits er 
landet som fungerer aller 
best der trafikkselskap og 
infrastruktur fortsatt er 
samme selskap.

 

Å 
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Det var en noe alvorlig stemning på møtet under forbundslederens innlegg. 
 
 

jell Atle avsluttet 
med at forbundet 

jobber tett politisk mot 
Arbeiderpartiet og har 
stor forståelse sentralt i 
LO. Det store håpet er at 
det politiske flertallet på 
Stortinget ikke rekker å 
foreta de planlagte om-
kalfatringene på jernba-
nen før stortingsvalget i 
2017. 
 
Hytte 1173 

Saken som skapte størst 
debatt på møtet var for-
slaget fra Område 5, Gjø-
vikbanen om vi skal selge 
hytta på Sjusjøen og kjø-
pe leilighet eller koste på 
hytta en oppgradering. 
Styret hadde i sin innstil-
ling forslag om at vi be-
holder hytta og gir hytte-
styret anledning til å søke 
foreningens styre om 
inntil 150.000 kroner til 
oppgradering. 

Dette skapte stort enga-

sjement i forsamlingen. 
Et medlem mente sågar 
at vi skulle avhende hyt-
ta. Dette ble det ingen til-
slutning til. Etter en del 
spørsmål og avklaringer 
samt et tilleggsforslag ble 
det endelige vedtaket 
slik: TAFs styre får full-
makt til å bevilge inntil kr 
150 000 til nødvendige 
oppgraderinger. De bevil-
gede midler skal kun be-
nyttes slik at arbeid på 
hytta ikke utføres ved 
svart arbeid. 
 
Ny ungdomstillitsvalgt 
og ny hyttestyreleder 

Det ble to viktige end-
ringer under punktet 
Valg: Vår tidligere ung-
domstillitsvalgt Elisabeth 
Løkkevik Olsen måtte «gå 
av for aldersgrensen»! 
Hun blir erstattet av en 
ung mann fra Gjøvikba-
nen, Hans-Kristian Bølvi-
ken Knutsen. Ellers ble 

det gjenvalg av Terje 
Wold som leder samt de 
av styremedlemmene og 
varamedlemmene som 
var på valg. 

Etter mange års innsats 
som hyttestyreleder, tak-
ket Harald Furuseth av i 
år. Man kan trygt si at 
han har gjort verneplik-
ten sin. Han blir erstattet 
av en kollega på Hamar 
som heter Tom André 
Vinje Milseth. Han har 
allerede noen års fartstid 
som varamedlem og 
medlem av hyttestyret. 
Det blir mye å ta tak i for 
hyttestyret i år. Vi ønsker 
både vår nye ungdomstil-
litsvalgt og hyttestyresjef 
lykke til i deres så for-
skjellige, men viktige 
verv! 

Som vanlig ble det ser-
vert pizza, godt drikke og 
sikkert mange gode his-
torier etter at møtet var 
over. 
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Det blir dugnad i år! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hytta skal bli brun! 

 
Hyttestyresjef Tom André har planer om dugnad på 1173 i slutten av mai eller be-

gynnelsen av juni. Den største innsatsen vil bli maling av hele hytta utvendig samt 

utskifting av vinduer i vindfanget. I tillegg blir det en del småjobber innvendig.  

De som har lyst til å gjøre en innsats for hytta samt hygge seg med gode kolleger 

noen dager på forsommeren bør være med på dette! Endelig tidspunkt for dugna-

den vil komme over påske. 
 

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

Bulletin ønsker alle medlem-
mer en riktig God Påske! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


