
12. juli 2021

Landsrådet for  
Trafikk, Teknikk, og Administrasjon 

Norsk Jernbaneforbund 

«Tid er det som forhindrer at alt skjer samtidig», sa Albert Einstein. Om ikke alt skjer på en gang, så er det uten tvil 
mye som skjer over tid. Her kommer en liten informasjonsoppdatering på aktuelle saker før ferie gir pause. 

Ny styresammensetning i Bane NOR 

Styret til Bane NOR har endret seg. I Bane NOR er det valgt nye ansatterepresentanter, og i foretaksmøtet i juni ble 
det valgt 3 nye aksjonærvalgte styremedlemmer. 

De ansattes representanter 
Bente Langeland Roheim 
Terje Wold 
Lars Øyvind Sannes (observatør) 
Morten Tannum (observatør) 

Styreleder 
Cato Hellesjø 

Eiervalgte styremedlemmer 
Olaf Trygve Melbø 
Baard Haugen 
Renate Larsen 
Hildegunn Naas-Bibow 
Adele Bugge Norman Pran 

Første styremøte etter sommeren er 24. august.  

Fremtidens kontorkonsept   

Bane NOR har iverksatt et prosjekt som skal se på fremtidens kontorkonsept. Dette prosjektet leverte sin rapport 
den 30. juni som inneholder en tidslinje med «ulike elementer for prøving og piloter». Det er også nedsatt et 
referansegruppe som har som oppgave å se på noen av anbefalingene prosjektet har kommet med, og denne 
referansegruppen vil gjennomføre noen møter i juli og august. Det settes opp et møte for SSU 12. august for å 
diskutere anbefalingene i rapporten og videre prosess.  

Representantene i SSU har ikke ennå mottatt rapporten. Lars Øyvind Sannes deltar i referansegruppen på vegne av 
Norsk Jernbaneforbund. Vi kommer tilbake med mer informasjon i august.  

Erfaringer med Epoke 2023? 
Har du erfaringer fra omstillingen så langt som følge av epoke 2023? Har (arbeids)hverdagen blitt bedre eller mer 
utfordrende? Hvis du har erfaringer vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Lars Øyvind, Terje eller Rune.  



ERTMS, TMS og omstilling 

Frifagbevegelse har i den siste tiden publisert flere artikler om omstilling av trafikkstyrerne, med spesielt fokus på 
Nordlandsbanen. Selv om Nordlandsbanen er først ut, vil innføring av ERTMS på Gjøvikbanen - etter planen - følge 
bare uker etterpå. ERTMS vil medføre store endringer. Behovet for avklaringer er ikke bare stort, det er helt 
nødvendig og langt på overtid. Bane NOR har meldt at de vil bruke sommeren på å rigge  omstillingsarbeidet på 
nytt. Vi forventer snarlige avklaringer over sommeren fra arbeidsgivers side.  

Vi er også kjent med at Bane NOR tilbyr kommende pensjonister på Nordlandsbanen relativt lukrative avtaler for å 
utsette sin pensjonsavgang. Dette er ikke drøftet med Norsk Jernbaneforbund. Selv om disse avtalene er 
individuelle avtaler, vil vi påstå at det er direkte umusikalsk å inngå individuelle avtaler med relativt god 
økonomisk kompensasjon, når det for øvrig i omstillingsarbeidet mangler kollektive svar. 

Forøvrig legger vi også merke til ordlydene i løypemeldingen fra ERTMS-prosjektet hva angår TMS på Banenettet 
rett før fellesferien. Leveransen sies å være i rute «for funksjonalitet nødvendig for Nordlandsbanen og 
Gjøvikbanen», og at det «i samarbeid med Thales er det nå tatt tiltak for å øke kapasitet og effektivitet i prosjektet 
for å sikre leveransene fremover». Hva som menes med disse formuleringene vil Norsk Jernbaneforbund følge opp 
over sommeren.  

Sommeren er her 

Om du sitter på hjemme- eller hyttekontor, sitter på buss-for-tog til og fra jobb, eller om du deltar i sommerbrudd: 
Vi håper du får en feiende flott sommer! 

AU syklet i år Grenserittet Light. Runden ble tilslutt på 42 kilometer og 594 høydemeter. Å endelig kunne møtes fysisk var fantastisk! Etter sykling 
tok vi en liten runde i Halden-området, hvor Terje viste oss denne perlen. På bildet over har vi flott utsikt over Berbyelvens utløp i Iddefjorden. På 
den andre siden ser vi Sverige. Fra venstre: Terje Wold (kasserer/sekretær), Lars Øyvind Sannes (nestleder) og Rune Dahlen (leder). 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder
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