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JERNBANEREFORMEN 

ngen har vel unngått å få med seg 
dette begrepet. Her skal det vises 
handlekraft! Derfor har regjeringen 

lansert en omfattende reform som skal 
bli like vanskelig å reversere som å få 
«tannkrem tilbake i en tannkremtube» 
ifølge Høyres saksordfører Linda Hof-
stad Helleland. For den blå-blå regje-
ringen virker det som at det viktigste 
uansett er å bli kvitt statsforvaltnings-
modellen når det gjelder Jernbanever-
ket og at NSB skal konkurranseutsettes 
koste hva det koste vil. 

Mot sterke advarsler fra Norsk Jern-
baneforbund, Norsk Lokomotivmands-
forbund og LO ble forslaget til reform 
vedtatt med det borgerlige flertallets 
stemmer på Stortinget 15. juni. Det var 
ca. 1.900 jernbanefolk som demonstrer-
te utenfor nasjonalforsamlingen den 
dagen. Mange gode og fyndige appeller 
til tross: Reformen ble vedtatt. Ikke nok 
med det – tiltakene er tenkt gjennom-
ført i løpet av 2 år. En så 
stor reform ville helt klart 
vært underlagt en mye 
grundigere høringsrunde 
hvis den rød-grønne regje-
ringen satt med makten. 

De viktigste endringene 
går ut på at det opprettes et 
Jernbanedirektorat som blir 
et myndighetsorgan. Dette 
organet vil bli den eneste 
enheten som fortsatt skal 
tilhøre Staten. Jernbanever-
ket for øvrig vil bli omdannet 
til et statsforetak. De ansat-
te vil derfor ikke lenger være 
statstjenestemenn og vil 

dermed ikke lenger være underlagt Ho-
vedtariffavtalen i Staten. Persontrafik-
ken skal ut på anbud. Det er snakk om 
6-8 anbudspakker. Det kan i verste fall 
bety at vi får hele 8 forskjellige operatø-
rer innen persontrafikken. Men det blir 
nok høyst sannsynlig færre enn åtte. 

Det eneste positive sett med denne 
redaktørs øyne er at jernbanens samle-
de eiendomsmasse blir liggende i sam-
me avdeling i statsforetaket. Det betyr 
at eiendomsmassen som i dag forvaltes 
av ROM eiendom blir overført fra NSB. 
Mange undrer seg nok over hvorfor NSB 
i det hele tatt fikk beholde eiendommer 
ved delingen i 1996. Videre skal også 
materiellet (togene) overføres til foreta-
ket. NSB sitter dermed «ribbet» tilbake 
som en ren driftsorganisasjon. Dette vil 
være selskapets utgangspunkt når man 
skal konkurrere med f.eks. kinesiske 
selskaper om en anbudspakke. 

Hva betyr så dette for deg og meg? 
Hvor mye av vedlikeholdsar-
beider/ feilretting skal fort-
satt utføres av eget persona-
le? Vil vi fortsatt være til-
knyttet Statens Pensjons-
kasse? Hva med personalbil-
lettordningen? Enda verre 
blir det for de NSB-ansatte. 
Der vil nok mange måtte få 
seg ny arbeidsgiver til andre 
lønnsbetingelser enn i dag. 
Aldri har NSB gått med stør-
re overskudd enn i dag. Da 
mener stortingsflertallet at 
andre skal komme på 
(jern)banen……. 
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Stillverk Syd 
 

F.v. Rune Sten («RS») Olsen, Tor Olav Rivelsrud og Trond Harald («Felix») Nerdrum ved pilstillerappara-
tet ved stillverk Syd på Alnabru. 
 

oen ganger er det 
mer givende enn 
ellers å være skri-

bent i Bulletin. Som nevnt i 
tidligere utgaver henger 
det stadig mørke skyer 
over mange av våre med-
lemmers arbeidsplasser. 
Bare i år har vi mistet 5 
stasjoner på Østre linje 
samt Stasjonskontoret på 
Oslo S. Men for en gangs 
skyld ble det åpning for å 
opprette en ny arbeids-
plass for trafikkpersonalet. 
I sydenden på Alnabru 
skiftestasjon må de aller 
fleste togveier legges for 
hånd. Jernbaneverket 
hadde kontrakt med Bane-
service om å utføre denne 
tjenesten. Heldigvis valgte 
Jernbaneverket å lytte til 
innspill fra TAF og NJF slik 

at tjenesten i år ble over-
ført til eget personale i Tra-
fikk. 

Det ble allerede i fjor av-
klart at personalet ved 
Stasjonskontoret, Oslo S 
skulle få tilbud om spor-
skifteropplæring for å kun-
ne tjenestegjøre på Alna-
bru. Dette var imidlertid 
avhengig av at FIDO ble 
tatt i bruk slik at ordrefor-
delingen på Oslo S kunne 
opphøre. Som mange av 
oss husker, skjedde dette 
først i april i år. Derfor var 
det først på forsommeren 
at seks av de ansatte ved 
Stasjonskontoret var klare 
for tjenestegjøring ved Al-
nabru Syd. Dette var imid-
lertid ikke nok. 3 stillinger 
til ble derfor utlyst eksternt. 
Flere av de ansatte ved 

terminalselskapet Rail-
Combi (tidligere en del av 
CargoNet) fattet interesse 
for å få jobb hos oss i 
Jernbaneverket. Olsen og 
Nerdrum var blant disse. 
Tilbakemeldingene er en-
tydig positive ift jobben i 
Syd. 

Rivelsrud var blant de 
som tjenestegjorde ved 
Stasjonskontoret. Han kan 
fortelle at de i gjennomsnitt 
mottar tre oppdrag i timen 
fra Txp i hovedstillverket 
om legging av togvei. Etter 
at togvei er lagt riktig, må 
man trykke inn en knapp 
til/fra riktig togspor slik at 
Txp får en indikering på 
hovedstillverket. Først da 
kan signalgiver melde fra 
om at togveien ligger riktig 
slik at Txp får stilt signaler. 
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Tor Olav Rivelsrud trives godt på sin nye ar-
beidsplass som er Stillverk Syd, Alnabru skif-
testasjon.Her jobber han sammen med 5 tid-
ligere kolleger fra Stasjonskontoret, Oslo S  
(3 damer og 2 menn). 
 
I stillverksbygget er det bl.a. en pc-plass (bil-
det) og et hyggelig oppholdsrom med salong, 
TV og kjøkkenavdeling. 
 
 
 

 
 

TOGLEDEROPPLÆRING 

ulletin hadde tatt mål 
av seg til å avlegge 

toglederklassen (9 elever) 
ved Norsk Jernbaneskole 
på Grorud et besøk nå i 
høst. Det var lettere sagt 
enn gjort. Der er det et 
svært hektisk program 
som ikke lett lar seg kom-
binere med skribentens 
hverdag. Lykkeligvis har 
foreningen likevel fått av-
lagt klassen et besøk av 
foreningsstyrets nestleder 
Rune Dahlen og varamed-
lem Eystein Leirheim. De 
informerte om hvor viktig 
det er at vi som arbeidsta-
kere i Jernbaneverket står 
samlet i Norsk Jernbane-
forbund. Inntrykket fra be-
søket var ifølge våre re-
presentanter positivt. 

Eystein som denne vå-
ren selv er blitt uteksami-
nert som togleder, tok seg 
tid til et intervju med Bulle-
tin om hvordan opplæ-
ringen er organisert: Det 
hele starter med 2 moduler 
ved Jernbaneskolen. Den 
første kalles «Togleder-

modul» og består i rute-
skriving i FIDO, grafiske 
rter,kryssing/forbikjørings-
ordre samt aktuelle for-
skrifter /bestemmelser. 
Den andre modulen kalt 
«Fjernstyringsmodul» be-
står av teori og simulator-
trening på jernbaneskolen 
og «egen» togledersentral. 
Opplæringen ved jernba-
neskolen avsluttes med 
skriftlig og muntlig eksa-
men samt testing av 
«topphendelser» på simu-
latoren. 

Før man «slippes løs» 
er det grundig opplæring 
ved den togledersentralen 
der man skal tjenestegjøre. 
Ved sentraler med bare 
Vicos fjernstyringssystem 
tar dette 4-6 uker. I Oslo 
derimot er den lokale opp-
læringstiden hele 6 måne-
der. Der har man tre for-
skjellige fjernstyringssys-
temer: Vicos, Ebicos (bl.a. 
for Oslo S) og ESTW (bl.a. 
Gardermobanen). Dette er 
ganske krevende systemer 
å sette seg inn i. Ved alle 

sentraler foretas det ut-
sjekk av kandidatene med 
skriftlig prøve om lokale 
forhold. 

Det er med andre ord 
mye som skal læres. Trøs-
ten må være at det hele tar 
maksimalt ett skoleår å 
gjennomføre. Bulletin øns-
ker alle fremtidige kandida-
ter lykke til med gjennom-
føringen! 

 
           

B 

Eystein Leirheim 
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OPPSYNSMANNEN 
Har du noen gang reflektert over hvem som 

sørger for at det byttes pærer i lyspunkter, 

holdes rent og ryddig, snø blir brøytet vekk 

og plattformer strødd rundt på stasjonene? 

En av dem heter Terje Rontén. Han er opp-

synsmann for ikke mindre enn Oslo S og Na-

tionaltheateret. Tenk deg hvor mange «kon-

trollører» han skal tilfredsstille hver eneste 

dag! Da kommer det nok godt med at man ik-

ke er helt fersk gamet. Terje startet sin 

karriere i jernbanen allerede i 1985. 

erje begynte i innvendig stasjonstjeneste som det het i gode, gamle NSB-tider. Han har tje-

nestegjort som togekspeditør på Drammenbanen og ved Alnabru fram til han ble togleder i 

Drammen i 1995. Etter en pause på et par år begynte han i «Stasjoner» i 2013. Stasjoner ble 

i 2010 opprettet som en egen enhet i Trafikk og Marked. Sammen med de gode kollegene Frode J. 

Johansen og Eilif Larsen som tar seg av hhv. Drammenbanen og Hovedbanen løses store og små opp-

gaver på hele 42 stasjoner og holdeplasser. Terje ble tilsatt i stillingen etter omorganiseringen i 

april 2014. Det kan vel trygt slås fast at han har ansvaret for de to mest komplekse stasjonene i 

hele jernbanenorge. Etter et grovt overslag er det f.eks. ca. 3.000! lyspunkter innen hans ansvars-

område. I portefølgen er det hele 19 rulletrapper og 6 heiser. 

En oppsynsmann er det koordinerende ledd mot eksterne og interne leverandører av alle mulige 

vedlikeholdstjenester. Det er nesten alltid basert på rammeavtaler. Noen av de viktigste leverandø-

rene er vekterselskapet Nokas og renholdsfirmaet ISS. Disse er på plass hver dag året rundt. På 

Nationaltheateret (ca. 45.000 reisende daglig) har Terje totalansvar, mens det på Oslo S kun er de 

utvendige arealene 

(plattformene og ad-

komstarealer) som drif-

tes av Jernbaneverket. 

ROM Eiendom har fort-

satt ansvaret innvendig. 

Men det er uansett mer 

enn nok å fylle hverda-

gen med. 

 

 

 
På besøk i vaktrommet 
til Nokas på National-
theateret st. 

 

T 



 5 

Informasjonskanalene våre 
 

 
I tillegg til medlemsinformasjon av den mer hyggelige sorten, som vi 
presenterer her i «Bulletin», har vår dyktige nestleder modernisert fo-
reningens hjemmeside. Den finner du som tidligere på adressen 
http://www.njf-for.no/ 
 
Hasteinformasjon vil selvsagt som vanlig bli sendt ut av leder som e-
post. 

 
For å være «på» til enhver tid kan du bli medlem av vår lukkede Face-
book-gruppe. Du kan enten klikke på FB-logoen på hjemmesiden eller 
klikke på følgende link: 
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%

2F544635292226485%2F%3Ffref%3Dts 

 

Det hadde vært flott om flest mulig av våre medlemmer kan dele gle-
der og sorger i vår FB-gruppe. Meld deg på som medlem her! 
 

http://www.njf-for.no/
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F544635292226485%2F%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F544635292226485%2F%3Ffref%3Dts

