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Latterlig rot

NSB har bestemt at Mantena-ansatte ikke kan kjøre deres materiell på enkelte spor i Lodalen, angivelig fordi det truer sikkerheten. Flytoget derimot, er av en annen oppfatning, og har ingen
problemer med dette. Det
må være mindre farlig å
kjøre materiell med en
annen farge…
Side 2

Asfalteringsjobben på Grorud ble satt ut på anbud. Et
bakgårdsfirma fikk jobben. For i det hele tatt å få opp
portene etter at jobben var gjort, tok de rett og slett
fram vinkelsliperen og kappet portbladene… side 5

Bli med på lukket avdeling...
Det er ikke alle som var
klar over at Mantena
har egen lukket avdeling. Ikke så rart, det er
utrolig kronglete å
komme seg dit, og de
som har funnet veien
tar seg ikke ut derfra.
Bortsett fra en. Han gir
seg til jul.
Side 10

Side 1

..men hvor er
egentlig boffen?
Side 12

I Lodalen har det alltid vært noen svarte og hvite stolper som markerer hvor man
kan kjøre, og ikke kjøre av Mantenas egne ansatte for flytting/hensetting av materiell i forbindelse med vedlikehold. Området utenfor stolpene er definert som åpen
linje, selv om det er en del av Lodalen, og må trafikkeres av lokførere. Svært inneffektivt, latterlig, og sannsynligvis kostnadsdrivende for konsernet.

Foto: Dag-Arne Johansen

På sporene utenfor Vognhallen er det farlig å kjøre, men sporene bortenfor vaskemaskinen er ikke så farlige….

D

et har alltid vært
sånn. Og da må det
være sånn. Helt siden
tidenes morgen, og fram
til slutten på 1990-tallet,
da Lodalen lå med brukket rygg. - De svarte og
hvite stolpene har fulgt
Lodalen i tykt og tynt…
Så etablerte Flytoget
seg, og det utviklet seg
en praksis på at driftsba-

negårdens egne ansatte
flyttet materiellet fra hallene og ut på tomta, inn
til vaskemaskinen og i
dreiebenken. Effektivt
og enkelt. Det ble tatt
kontakt med sikkerhetskontoret i NSB som
muntlig ga sin tilslutning
til dette. Et notat til ansatte om hvor man kunne kjøre ble også formid-

let. Sånn har det vært
helt til nylig.
Søknad om dispensasjon
Problemene startet da
Mantena Lodalen sendte
en søknad til Jernbanetilsynet for to ansatte i motorvognavdelinga om
dispensasjon for helsekravforskriften, av helse-

Side 2

messige årsaker Tilsynet
svarte med å henvise til
at jernbaneloven med
forskrifter ikke gjaldt
innenfor det definerte
området, altså verkstedområdet, så noen dispensasjon kunne derfor ikke
gis. Innenfor verkstedområdet er det internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og ope-

na, ble det avholdt et
møte mellom Jernbanetilsynet og Flytoget,
hvor også Mantena Lodalen var tilstede. Det
ble der skissert en løsning hvor Flytoget skulle
søke om fritak/dispensasjon fra den
nye utdanningsforskriften for lokførere, for
Mantenas personell, for
kjøring innenfor et
”nydefinert” område i
Lodalen. Denne søknaden skulle basere seg på
en risikoanalyse som ble
gjennomført i regi av
Mantena Lodalen. Etter
at denne analysen ble
gjennomført, ble fokuset
flyttet mer over på å utvide verkstedområdet
fremfor å søke om fritak/dispensasjon fra utdanningsforskriften. Saken ble så behandlet i
Møte med tilsynet
Jernbaneverket, som
Da det formelt sett er
operatøren, i dette tilfelle ønsket å gjennomføre en
Flytoget, som fremmer egen risikoanalyse før en
søknader om dispensa- beslutning ble tatt. Etter
sjon på vegne av Mante- at denne analysen ble
ratørens (les: NSB, Flytoget) egne regler som
gjelder..
- Samferdselsdepartementet har klart sagt at
jernbaneloven ikke gjelder innenfor verkstedområdet, men det er ikke
enighet om hva et verkstedområde er, sier Randi Gundersen i teknisk
avdeling i Mantena.
Mantena avventer nå
noen føringer fra tilsynet
på definisjonen
”verkstedområde”.
- Det eneste vi vil er å få
flyttet materiellet til og
fra vedlikehold, sier
Randi Gundersen.
Hun legger til at de siste
signalene fra NSB er
positive, men at Jernbaneverket ikke deler dette
synet.

gjennomført, valgte NSB
å stoppe praksisen, og
som det var enighet med
Mantena om. Dette til
tross for at begge de
nevnte analyser konkluderte med at det ikke var
vesentlige endringer i
risikobildet.
I et senere møte med alle
berørte parter, ble det
enighet om at Mantena
Lodalen skulle søke
Jernbaneverket om en
utvidelse av det definerte
verkstedområdet. Jernbaneverket avslo dette.
Lokførere må være tilgjengelige
Konsekvensen er at våre
egne ansatte, - våre medlemmer, ikke får kjørt
materiellet i Lodalen på
store deler av området.
Det er åpenbart for farlig. Dette må lokførere
gjøre. De sitter tilgjengelige i motorvognavdelinga døgnet rundt i tilfelle et sett skal flyttes.
Og våre egne ansatte sit-

ter og ser på.
Latterlig
Det latterlige er at Flytoget ikke har stoppet denne praksisen. De ser fordelen og smidigheten
ved at Mantenas egne
folk flytter settene. Med
andre ord er en Mantenaansatt skikket til å flytte
et Flytog i Lodalen, men
ikke et 73-sett. Hva er de
høye herrer redde for?
Det er ingen i Lodalen
som har store planer om
å stikke av med et sett
eller to. Vi driver seriøs
vedlikeholdsvirksomhet,
og er lokalkjente på
sporområdene i Lodalen.
Våre medlemmer ferdes
her hver dag, hver natt, i
all slags vær, og kan Lodalens infrastruktur til
fingerspissene. Er virkelig dette misbruket av
lokførerressurser en fornuftig bruk av penger?
Dag-Arne Johansen

Seriøs bruriving

God luft i Lodalen

Brurivinga i Lodalen har
gått ryddig og ordentlig
for seg.
Det har vært jevnlige vernerunder, sikkerheten har
vært høy, og prosjektet har
Borte...
holdt tidsplanen. Arbeiderne hadde brua ved Loenga friskt i minne,
og tok ingen sjanser. Det ble sikret med en
gedigen grushaug under et av spennene
som skulle fjernes slik at faren for at brua
skulle falle ned var minimal. I tillegg har
PEAB, som rev brua, spandert pizza på
alle ansatte i Lodalen som kompensasjon
for alle ulempene.
Årsaken til fjerning av brua er at det må
gjøres plass til innkjøring for den nye
Kværnerbyen.

Det er foretatt luftmålinger fra Lodalens uteområde sen
vinter og tidlig vår 2006. Konsentrasjonene av svevestøv
og CO kullos fra bensinmotorer og NO2, som er viktig bestanddel i dieseleksos, viser klart at det ikke er helseskadelig mye luftforurensning i Mantena Lodalen sitt uteområde.
Det er det lokale LAMU som har bestilt målingene.

Bruk hørselvern
Det er foretatt støymåling rett ved siden av et oppkoplet
el18. Målingene viser støynivå mellom 70 og 80 dBA
(decibel). Dette er under nedre tiltaksverdi for støygruppe
III i Arbeidstilsynets støyforskrift. Når arbeid utføres på,
eller rett ved lokomotivet vil støynivået være høyere enn
det som vises i rapporten, og det anbefales å bruke hørselvern.
Samme målinger er tidligere utført ved motorvognsett type
71 (Flytog) og 73/73b, med samme konklusjon.
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Mantena over portvakta
samtidig som en sluttet.
De tre gjenværende ble
overført til Aberdeen
Property Investors i
2003. Dette skotske eiendomsfirmaet kjøpte
Celexa. I 2004 fikk gutta
ansvar for noen flere
bygninger samtidig som
strukturen i firmaet ble
Vi har snakket med gutta mer desentralisert.
i bygningsvedlikehold Så, i sommer 2006 ble
på Grorud, Ivar Svend- de samme gutta overført
sen, Magne Drevdal og til Coor (Coor Service
Management), dette er et
Fred Ove Johnsen. Før
1994 var de en del av de stort svensk eiendomsansatte på verksted Gro- forvaltningsselskap (de
har virksomhet i
rud. I

Gutta som jobber
med vedlikehold av
NSBs bygningsmasse har drevet med
bygningsvedlikehold de siste ti - tolv
åra. Men det har
vært ansatt i en serie selskaper.

1994
ble de
ansatt i
NSB
Eiendom og hadde da
ansvaret for portvakta på
verkstedet, varme/ventilasjon og fyrhuset.
I 2001 fikk verkstedet
varme fra Viken Fjernvarme og verkstedets
eget fyrhus ble nedlagt.
Det ble da behov for
færre ansatte. Da de kom
inn i Celexa i 2001 var
de tre mann igjen. Celexa var et svensk eiendomsselskap (delvis eid
av NSB) som hadde
kontrakt på forvaltning
og drift av NSBs bygningsmasse. I 2002 tok

mange land), som skal
drifte deler av bygningsmassen til NSB. Forvaltningen av selskapet skal
ROM Eiendom (NSB)
gjøre. Det er i hovedsak
de samme menneskene
som har forvaltet og driftet NSB-eiendommene
siden før 1994, men de
har altså vært i de ovennevnte selskap. En grunn
for denne stadige skiftingen av selskaper er at
kontrakten på vedlikehold/drift av bygningsmassen skal settes ut på
anbud hvert 5. år, opplyser Ivar Svendsen.

De er nå organisert i LO betalt fra fylte 67 år.
Nevneren 35 kommer
forbundet Ledelse og
frem ved å telle opp det
teknikk.
antall år du kan jobbe i
Ut av statens Pensjons- stillingen før du blir pensjonist. Dette tallet skal
kasse
1. juli 2005 ble medlem- være mellom 30 og 40 i
disse tilfellene.
skapet i Statens PenDenne pensjonen blir
sjonskasse sagt opp av
Aberdeen for alle ansat- regulert i takt med regute. Statens Pensjonskasse leringen av grunnbeløpet
sier det må gjøres en
i folketrygden. I de siste
tre år har beløpet blitt
konkret beregning av
konsekvensen av pensjo- regulert med ca. 3,5 pronen for den enkelte for å sent i året. De som komse hva dette betyr. Men mer godt ut av dette er
generelt innebærer det at de som ble med i pensjonskassa før 1967, de
medlemskapet i penfår utbetalt 30/30 ved
pensjon. Men hva den
enkelte får avhenger av
hvordan pensjonen blir
organisert
framover. Coor
hevder at deres
pensjonsordning er bra.
Det er klart at karene
gjerne ville sluppet å
sjonskassa opphører fra
miste medlemskapet i
oppsigelsespunktet og at
Statens Pensjonskasse.
du får utbetalt din opparbeidede del av statspenTrives godt
sjonen, la oss si 20 år når
De har et bra arbeidsmildu blir 67 år. Men da er
jø. Karene er svært forikke full opptjening 30 nøyd med at de har en
men 40 år. Hvis du er
bra bedriftslegeordning,
født i 1950 har du muligde har helseforsikring
het til å stå i arbeid til du
som sikrer at de kommer
blir 70 år (som er alderstil spesialist innen 14
grensa for pensjon i de
dager og at de skal få
fleste stillinger) i 2020.
nødvendige operasjoner
Hvis du er født i 1950 og
innen 21 dager.
ble meldt inn i Statens
Pensjonskasse i 1985 og
Nils Bull
altså ble meldt ut av denne 1/7-05, får du 20/35
av denne pensjonen ut-
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Men i år har det vært
ryddesjau, og i den forbindelse er det lagt et
nytt asfaltlag over området. I den anledning har
det gått sikkelig skeis.
Jobben ble lagt ut på anbud, og ikke overraskende var det et tvilsomt
firma som fikk jobben.
Vel, det starta bra. Asfalten ble lagt den, men den
ble lagt altfor høyt slik at
tre av fem utgangsdører
rett å slett ble asfaltert
igjen!!(?) De to andre
dørene har dørkarmene
helt nede ved asfaltkanten slik at ved omtrent
første snøfall, er de fastlåst.

de klart å asfaltere slik at
veldig lite av regnvannet
finner veien til kumlokkene. Dette gjør da at det
er konstant store vanndammer på den nye plassen.
Vel, nok om vannet. Dørene skulle i alle fall repareres med en gang.
Men først etter sju(!)
uker kom to av sjefene
fra asfaltfirmaet for å
fikse dørene. Og disse
kom ikke på dagtid, nei.
De kom på kveldstid
hvor det er så lite folk
som mulig, slik at de kan
jobbe i det stille uten at
”nysgjerrige” verneombud kan stille kritiske
spørsmål. (Merkelig at
sånne folk kommer inn

porten)
Heldigvis var det to fra
Grorud som jobbet
overtid den kvelden da
de kom. Gutta ble sjokkert over at det eneste
verktøyet de hadde med
seg var en svær vinkelsliper som de nettopp
hadde kjøpt. De hadde
faktisk tenkt og kutte
dørene tvers over slik at
de fikk en høyere dørkarm, og dermed kunne
åpnes. Det går selvfølgelig ikke, fordi da vil
døra få en altfor høy dørkarm og rett og slett bli
ødelagt. De to arbeiderne
som jobbet overtid påpekte dette med de to
utenlandske sjefene og
de svarte med at det

Nylig kom det et 73B
sett inn i Lodalen med
havarert hjulskive. Hjulet hadde sprekkdannelse, men det var komplett
umulig for våre folk å
avdekke skaden i den
visuelle sjekken. Stålkvalitet, og eventuelle
feil med støpen er trolig
årsak til havariet. Materiellet utsettes for harde

belastninger, og det er
mer galskap enn smart å
utvide kilometerintervallet på vedlikeholdet, sier
flere vi har snakket med.
Denne skaden viser med
all tydelighet at røntgenundersøkelser bør utføres hyppigere. Per i dag
utføres dette hver
200 000 kilometer, på
denne akselen senest i

slutten av mai. I
juni var det
vedlikeholdsdreiing av hjulbanen. Da den
havarerte hadde
den gått
587 000 kilometer.
Dag-Arne Johansen
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Foto: Eirik Jenssen

visste hva det gjorde og
opptrådte truende til arbeiderne, som dermed
trakk seg unna.
Og resultatet ser man
den dag i dag. Den ene
døra er kappet tvers over
og er totalt ødelagt,
mens resten av dørene
fortsatt ikke er gjort noe
med.
Skal du asfaltere gårdsplassen din en vakker
dag, er det nok fortsatt
best å ringe vegvesenet.
I mellomtiden må arbeiderne på sørsiden av
verksted Grorud bruke
vinduene hvis de må
evakuere i vinter. Og de
vinduene er svært små!
Eirik Jenssen

Foto: Dag-Arne Johansen

På sørsiden av Grorud verksted
(populært kalt solsida) har det i år pågått omfattende
bygningsarbeide.
Området har i
mange år sett ut
Sånn ser det ut når Bakgårdsfirma AS blir satt på saken.
som et nedlagt
Ikke nok med det, så har den ellers svært strenge
smelteverk.

En av våre medlemmer har bedt oss om å sjekke om det er mulighet for bysykkelstativ utenfor porten i Lodalen. Vi tok straks saken opp med Samferdselsetaten.
Vi har skrevet brev til
Samferdselsetaten i Oslo
kommune om denne
glimrende ideen. Det er
utstrakt gangtrafikk mellom Oslo S og Lodalen.
Skiftekarene går opp og
ned døgnet rundt, i tillegg bruker mange av
Lodalens ansatte, ikke
bare fra Mantena, men
Jernbaneverket, Trafikkservice og Coor tog til
og fra jobb, så et sykkelstativ her hadde vært
helt på sin plass. Nærmeste stativ er utenfor
politistasjonen ved gamle Østbanhallen. Det burde derfor passet perfekt
med et slikt stativ utenfor porten i Dyvekes vei.
Rett utenfor porten er det
også en storstilt boligutbygging, og ikke minst
kommer det flere tusen
nye beboere til den nye
Kværnerbyen som kan

være potensielle kunder.
Ledelsen i Lodalen har
ingen innvendinger mot
forslaget. Det er også
rettet henvendelse til
Clear Channel, som finansierer bysyklene via

sine reklameinntekter.
Man kjøper et abonnementskort for bysykler,
og kan da fritt benytte
seg av tilgjengelige sykler.

Ta deg en tur på fjellet eller til
sjøen i høst.
Har du noen feriedager igjen er det ypperlig å rusle en tur på fjellet
på Skei. Ta med sykkelen og tråkk innover fjellet, eller sett deg på et
svaberg på Hvaler med fiskestanga. Feriehjemmene våre står der til
din disposisjon. Ta kontakt med foreningskontoret på tlf (231) 54684
hvis du vil på Skei, eller ring Torkil Greging på 916 54530 hvis du
vil til Hvaler.
Vi har fått mange tilbakemeldinger fra alle dem som har vært på
Hvaler i sommer. Folk er kjempefornøyd med standarden. Har du
ikke vært der ennå? Ta en tur og sjekk, da vel…
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Inntil videre venter vi på
svar fra de mektige herrer i etat og medieverden. …

Dag-Arne Johansen

Annonse

Rusproblem?

Har du et rusproblem og ikke
klarer å takle det? Har
alkoholen eller pillene tatt
strupetak på deg?
Du kan få hjelp! Ta kontakt
med AKAN-kontakt Svein
Rune Jacobsen på Grorud,
tlf 916 54747, eller Dag-Arne
Johansen i Lodalen, tlf 916
52144.

Ikke bare jobbing Kjell Åge Kjensberg, eller ”meter’n”, Tom Johansen og de andre gutta på Alnabru har lest overenskomsten. Det ble lønnsom lesning.

Gutta i CargoNet på
Alnabru hadde en liten
ledig stund her en dag,
og satt og bladde i
overenskomsten. Det
ble lønnsomt.

U

nder ivrig lesning
oppdaget de at de
hadde krav på helgetillegg. Ingen av dem hadde tenkt noe større over
det før. De har i alle år
jobbet helg, men tanken
på helgetillegg hadde
ikke streifet dem. De har
bestandig vært mest opptatt å få vogner ut i trafikken igjen.
Ved å sjekke lønnsslippene tilbake i tid fant de
ikke noe tillegg, og tok

dette opp med lønningsansvarlig på Alnabru.
Han var enig med gutta,
og de fikk umiddelbart
etterbetalt fra 1. januar i
år.

for en del penger fra flere år tilbake. CargoNet
la seg flate og etterbetalte tillegget.

Annonse

Dugnadsjobb
ledig

I Lodalen samles det inn
flasker og bokser, disse
Roser CargoNet
Gutta ble fornøyd, og gir skal sorteres. Denne jobFikk etterbetalt for fle- samtidig ros til arbeids- ben deles i dag mellom
to idrettslag, det ene lagiveren sin for rask
re år tilbake
get har trukket seg. AnMen etter nærmere un- respons.
tatt inntekt ved jobbing
dersøkelser fant gutta ut Det lønner seg altså
at det må være lengre
praktisk talt å lese over- 2– 3 timer to ganger per
måned for to personer er
tilbake i tid helgetilleg- enskomsten!
ca 25 000 kroner per år.
get har uteblitt, og tok
Dag-Arne Johansen Kjenner du noen som vil
det opp med CargoNettjene penger til idrettklubben. En henvendelse
slag/forening, ta kontakt
derfra til personalkontomed Magne Jonassen på
ret resulterte i gjennomtlf. 916 54345 for mer
gang av timelister og
informasjon.
turnuser helt tilbake til
2003. Det viste seg raskt
at gutta hadde blitt snytt
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- Vår egen moderorganisasjon tar kvelertak på oss som fra før av har andre kostnader på linje
med andre arbeidsplasser. NSB burde gjøre alt for å skape tillit til sine egne datterselskaper,
skriver Stein Bakke.
Konsernsjef i NSB,
Einar Enger, skriver i Dagsavisen
24/8 om alle fordelene ved å kjøre tog
fremfor bil. Dette
gjelder særlig for
det sentrale østlandsområdet.
Det er spesielt fornying av eksisterende, og utbygging av nye jernbanetrasseer han er
opptatt av.
Alle som kjenner til
norsk jernbanedrift
burdte vite at det nåværende NSB i ca 10 år nå
er et annet selskap en
det det var før. NSB
valgte å skille ut alt som
hadde med kjørevegen,
og drift av denne å gjøre, til et eget selskap Jernbaneverket. NSB
skulle drive med rullende materiell; dvs. i hovedsak lokomotiver,
motorvognsett (som for
eksempel alle lokaltog i
Oslo), personvogner og
godsvogner.

Einar Enger uttaler
seg i all hovedsak om
fordelene ved
å bygge ut jernbanenettet med flere dobbeltspor. Han underbygger
sine argumenter med
raskere fremkommelighet for passasjerer spesielt i det sentrale østlandsområdet, og selvsagt, miljømessige gevinster. Disse argumentene går sikkert rett
hjem hos alle de som
sitter i bilkø ut og inn
av Oslo 5 dager i uka,
men har neppe noen
gjennomslagskraft blant
alle de som er avhengige av bil i distrikts –
Norge. Det er likevel
riktig å satse på jernbane da kjørevegene for
tog har vært underprioritert i altfor mange år,
mens utbygging av veinettet har vært prioritert.

Foto: Martin Uldall

Disse datterselskapene
er avhengige av kontinuerlige inntekter for å
overleve. Mangle
nde oppgaver kan m.a.
ord føre til konkurs og
oppsigelser. Einar Enger snakker lite om sin
egen bedrift - NSB. Utbygging av jernbanenettet er Jernbaneverkets
sak. Alle omorganiseringene og dannelsen av
alle datterselskapene
skaper selvsagt forvirring både i egne rekker
Nå har det seg slik at og hos våre kunder,
både NSB og Jernbane- men NSB skal frakte
folk og gods fra A til B.
verket er splittet opp i
datterselskaper der flere Det er vår oppgave. For
å klare dette er vi aver egne A/S.
hengige av at togene
faktisk går når de skal.

Side 8

Tog krever vedlikehold - noe alle vi som
jobber i NSB`s verksteder er veldig klar over.
Men vi er konkurranseutsatt, for NSB ønsker
at vedlikehold av tog
skal være billigst mulig,
og da kan de godt sette
jobbene ut på anbud.
Problemet for NSB er
likevel at våre verksteder er spesialbygd for
vedlikehold av norske
tog. På toppen av det
hele har NSB lagt seg
på skyhøye verkstedleie. Altså tar vår egen
moderorganisasjon kvelertak på oss som fra før
av har andre kostnader
på lik linje med andre
arbeidsplasser. I et totalt
bilde har dette skapt
stor frustrasjon
og harme i store deler
av verkstedsektoren.
NSB burde gjøre alt for
å skape tillit til sine
egne datterselskaper.
Men tilliten er kraftig
redusert. Dette vet ikke
våre kunder så mye om.
De forventer fremdeles
at togene går når de
skal.
Stein Bakke, Oslo

Kilde og foto: Grorud historielag
Bildet er tatt i 1947

Helt fra første stund har det gått tog forbi Nyland. Først på enkeltspor, og fra 1903
på dobbeltspor. I 1917 ble Lille Nyland og Nyland kjøpt opp av jernbanen som tomt
for et nytt verksted.
Det dreide seg om et
område på rundt 500
mål. I 1927 oppførte
NSB smie og fyrhus på
Nylandjordene i tilknytning til Hovedbanen.
Under den tyske okkupasjonen, i februar 1942,
utvidet NSB sin virksomhet på Nyland. Da
ble lokomotivverkstedet
tatt i bruk, et areal på 11
mål. De som arbeidet i
lokverkstedet måtte gå
fra Grorud stasjon den

første tiden. Først etter
90 års forbikjøring, i
1944, ble det opprettet
holdeplass på Nyland.
Dette kunne vi også lese
om i forrige utgave av
Verkstedarbeider’n.
Siden den gang har det
vært trafikk der, særlig
på hverdager, ved arbeidstidens begynnelse
og slutt.
Det bor ikke mange
mennesker ved Nyland,
eller NSB Verkstedet

Grorud som det senere er
blitt kalt. Det var som vi
skjønner planlagt lenge
før krigen, som et stort
sentralverksted for NSB.
En stund etter krigen ble
det utvidet med et godsvognverksted på åtte
mål, og i november 1966
ble verkstedet ytterligere
utvidet med et 13 mål
stort personvognverksted. Samtidig ble holdeplassen flyttet noen
hundre meter nærmere
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Grorud. Verkstedet Grorud er en arbeidsplass av
betydelig størrelse.
I 1944, da holdeplassen
ble etablert, tjente den
nærmest som en spesialordning for NSBs personale knyttet til verkstedet, og tyskerne som
holdt til i den store leiren
i området.
Takk til
Arild Kinsbekken for lån
av boka.

Alle institusjoner har sine lukkede avdelinger. Mantena Grorud har sin på
Ventilloftet. Sannsynligvis den avdelingen med konsernets viktigste kompetanse.

E

r det
Verkstedarbeider’n?
Det var da som bare…
Det pleier da aldri å
komme folk her, sier Per
Anker Andersen smilende. Han står ved prøvebenken og kontrollerer
en nyrevidert KE-ventil.
- Her er det lukket avdeling forstår du, ingen vet
om oss, gliser makker
Viggo Andersen.
Mulig ingen vet om
dem, men de sitter nå
antakelig på et av NSBkonsernets viktigste
kompetanseområder. De
reparerer, reviderer og
kontrollerer bremseventiler og 300 andre små
og store ventiler for
godsvogn, personvogn,
lok og annet materiell.
De 13 som jobber her
besitter kompetanse av
ypperste merke, til fingerspissene, og vet i
minste detalj hvordan
ventiler og styringer er
bygget opp og fungerer.
- Bare se på denne her,
sier Viggo Andersen, og
viser frem en flere kilo
tung KE-ventil. – Denne
inneholder flere hundre
deler.
Bak ham står fortsatt
Per Anker Andersen
dypt konsentrert. Han
funksjonstester en KE
1a-ventil med relè. Det

tar om lag tre kvarter å
kontrollere en sånn, forteller han. Foran seg har
han en rekke klokker og
instrumenter, og vet
nøyaktig hva de forskjellige trykkene skal være
før han er fornøyd.

vei ned til materiellet, og
det tar mye kortere tid å
revidere her enn å sende
det bort, sier han. – Vi
har kompetanse, og reviderer det meste.
Litt lenger bort står en

Rent, pent og nøyaktig
Etter hver serie med ventiler, eller enkeltvis revidering, blir benken og
verktøyet omhyggelig
vasket og renset. Det er
viktig at ikke smuss og

Per Anker Andersen prøver KE-ventilen. Han vet nøyaktig hva de forskjellige trykkene skal
vise før han godkjenner ventilen. Men snart er det slutt, til jul gir han seg.

Foto: Dag-Arne Johansen

Veteranen har 27 år på
ventilloftet, og det synes
han er nok. Til jul takker
han for seg.
- Jeg har hatt det fint her,
det er jo en lukket avdeling, gjentar han.
Viggo Andersen skryter
av verkstedet.
- Dette er et svært sentralt verksted, vi har kort

annen veteran. Ragnar
Olsen har 24 år her oppe,
og setter for n’te gang
sammen en stengeventil.
- Vi plukker ventilene
helt fra hverandre, vasker, renser og bytter alle
gummipakninger. Så
legger vi inn nytt fett, og
ventilen testes etterpå,
sier Olsen.
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møkk kommer inn i nye
ventiler. Det er som på
sykehus, ventilene må
ikke smittes av hverandre.
- I mange av ventilene
går delene om hverandre, men på enkelte kan
du ikke gjøre det, spesielt slipeventiler, forklarer Olsen. – De er så

Ragnar Olsen vet hva han
gjør, han har revidert tusenvis av stengeventiler.

Foto: Dag-Arne Johansen

nøye tilpasset hverandre,
så vi må sette inn de
samme. Vi bytter til nye
deler hvis det er nødvendig, og der det er mulig,
sier han.
Verktøy og deler ligger
systematisk bortover
benken. Gutta er nøye
med renholdet her, det er
Det er godt arbeidsviktig, forklarer de, elmiljø på denne lukkelers blir det bare surr.
de avdelingen. Gutta
sitter konsentrert i
Dag-Arne Johansen flere timer av gangen,
og da må latteren
sitte løst under praten
av og til .

Oppgitt over Aircon
ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO

Redaktør:
Medlemmer:

Dag-Arne Johansen, Mantena Lodalen tlf. 916 52144
Eirik Jenssen, viklervst, Mantena Grorud
Nils Bull, MiTrans Grorud
Arne Herness, JIL Grorud
Layout: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo
Trykk: Aktuell
Stoff til Verkstedarbeider’n kan sendes på e-post til dagarne.johansen@mantena.no Har
du leserinnlegg, kan du skrive under med fiktivt navn, men redaksjonen må alltid vite
hvem som skriver.
Er det noe du lurer på kan du ringe foreningskontoret (231)54 684

Side 11

Folk i Lodalen er nå så oppgitt
over det dårlige renholdet selskapet leverer, så hovedverneombudet har vurdert om garderober og toaletter må stenges. Hvis dette skjer stopper all
produksjon i Lodalen. Folk
jobber ikke uten arbeidstøy.
Ansvaret ligger nå hos Innkjøp
sentralt, som umiddelbart må
rette opp forholdene. Det er de
som har forhandlet kontrakten.

Lodalens ansatte gjenspeiler en del av befolkningen, som ellers i landet; altså noen
har dyr. Hunder for eksempel, skal ikke være hjemme alene. Da må de bli med på
jobb, altså til Lodalen. Det er ikke like populært hos alle. Så nå er det etablert hundegård under bruene. Men hvor er boffen, egentlig?

M

ange har reagert
på at folk har hatt
med seg hundene sine på
jobb, de har vært på spiserom, i garderober og
inne på verkstedet. Og
løse rundt i Lodalen. En
gang kom det en stor søt
boff byksende rundt
hjørnet på Toghallen, og
han stakkaren som kom
gående midt imot måtte
kort tid etter ned i garderoben og skifte undertøy.
En annen måtte på legevakta etter et ublidt møte
med en boff, og andre

igjen har fått hjertefeil
ved inntreden til oppholdsrom og garderobe.
Dette gjorde LAMU noe
med, og det ble vedtatt å
sette opp en hundegård.
Den står der til nytte for
Oslos svevestøv og andre partikler, men noen
boff er ikke å se. Hundegården blir ikke brukt.
Den eneste som lot seg
friste til å prøve gården
var den rufsete og noe
uberegnelige Jacobsen
fra Hedmarken. Han
syntes gården var fin, og

vil legge inn søknad til
ledelsen om å få ha hønene sine der.— Dette
buret passer utmerket til
høner, mener Jacobsen,
og legger til at nå må det
være fritt fram for alle
som har dyr. Har man
hest, og den ikke kan
være hjemme alene, - ta
den med på jobb. Og den
stakkars undulaten? Hva
med gullfisk? Vi skal
nok få laget en dam til
den også, det er plass
mellom spor 32 og 33.
Kjenner du en som har
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hatt sommerjobb på sirkus, sier du? Og som
fikk en elefant som betaling. Å? Har han ingen
steder å gjøre av den?
Skal vi se… Kanskje det
er plass ved siden av
miljøstasjonen, der rett
ved brannstasjonen mot
Dyvekes vei…?
Og du…? Hva med alle
som har barn?
Dag-Arne Johansen

Grrrrr…!

Vi har stilt fem medlemmer på Tåkeheimen følgende spørsmål:

Hva vil du bli spurt om?

Monika Hauglie, plan, Mantena
Grorud:
- Hva jeg vil bli spurt om? Ingen
ting! Jeg er ikke her. Og du, jeg vil
ikke bli tatt bilde av, altså! Det kler
ikke meg, skjønner du…
..forresten, hvordan stavet du
Hauglie..? Han jeg bor sammen med
blir så gæærn hvis det er feil...

Tom Børresen, innkjøp, Mantena
Grorud:
- Men er ikke du journalist, da? Du
kan ikke spørre sånn!
- Jo.
- Du kan spørre om hvor lenge jeg
har vært på jernbanen…
- Hvor lenge har du vært på jernbanen?
- Siden 1976, nå har jeg 30 år. Dette
er en kjempebra arbeidsplass og hyggelige kolleger. Nå styrer jeg med
innkjøp, det trives jeg med.

Tore Arnesen, plan, Mantena Grorud:
- Hå hå, jeg er glad for at jeg har fått
kortere arbeidstid og mer fritid. Den
ordninga er jeg kjempefornøyd
med...
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Frode Pedersen, leder plan, Mantena Grorud:
- Åh, det veit jeg ikke… Det jeg driver med om dagen er budsjett. Jeg
har ikke fått så mange tall ennå, men
budsjettet har jo direkte sammenheng med bemanninga i verkstedet.

Aasta Berg, plan, Mantena Grorud:
- Strømpriser… Jeg har ikke så stort
strømforbruk. Gode naboer fyrer
godt, he he. Det gjelder å plassere
seg sentralt.
Sånn i den større tankegangen, det er
på tide med alternativ kraft. CO2 frie
gasskraftverk er bra. Vi kan ikke
påvirke naturen sånn, den må vi ta
vare på!

Returadresse:
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei
0975 Oslo
Tel.:23 15 46 84 Fax:23 15 47 30
http://home.online.no/~solveir

Tusen takk til Verkstedarbeiderforeningen, gutta i Dreiebenken i Lodalen
og Mantena Lodalen for gaver, blomster og fest i forbindelse med min avgang. Takk for fine år.
Odd Gunnar Lindberg
Tusen takk til Statsbanenes Verkstedarbeiderforening for gavekortet jeg
fikk i anledning min 60-årsdag. Tusen
takk også til MiTransklubben og
MiTrans for gaver og blomster.
Aage Frydenberg

Til Verkstedforeningen velferden
Takk for oppmerksomheten til min
75-årsdag
Hilsen Oddvar Fritsvold

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen Grorud for blomsten til min 75årsdag
Hilsen Erik Larsen

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for oppmerksomheten ved
min 80-årsdag
Hilsen Helge Laget

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen, Oslo for blomsterhilsen på min
90-årsdag
Hilsen Sverre Tyskerud

Hjertelig takk for vakre blomster på
min 80-årsdag
Hilsen Helge Sørensen

Hjertelig takk for blomsterhilsen på
min 80-årsdag
Hilsen Finn Kristiansen
Takk til Verkstedarbeiderforeningen
for oppmerksomheten, og blomster i
anledning min 80-årsdag
Hilsen John O. Andersen

Tusen takk for all oppmerksomhet og
gaver ved min avgang i MiTrans
Cato Johnsen
Til Verkstedarbeiderforeningen velferden Oslo, hjertelig takk for blomsten jeg fikk til min 85-årsdag
Hilsen Vier Bergmann

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen, Mantena og NSB Bergning for
gaver, blomster og oppmerksomhet
ved min avgang
Jan Erik Eng

Takk for oppmerksomhet og gaver fra
arbeidskolleger, Verkstedarbeiderforeningen og administrasjonen ved min
avgang.
Hilsen Thore-Sten Burhol
Takk for oppmerksomheten ved min
60-årsdag
Hilsen Kai Arnesen
Hjertelig takk for gavene jeg fikk på
min 50-årsdag
Vennlig hilsen Svein Kjøraas
Hjertelig takk for all oppmerksomhet
og gaver ved min 50-årsdag
Hilsen Roy Hammer avd 843
Hjertelig takk for oppmerksomheten
på min 75-årsdag
Hilsen Erling Mellem
Takk for oppmerksomheten på min 50årsdag
Hilsen Arild Bergersen

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for den fine blomsten jeg fikk
på min 75-årsdag!
Hilsen Lars Johnsen

Takk for blomsterhilsen på min 80årsdag
Hilsen Kåre Myrvang
Hjertelig takk for oppmerksomheten
på min 80-årsdag
Hilsen Thor Finsen
Takk for blomst på min 80-årsdag
Hilsen Johannes Bråthen
Hjertelig takk for blomsterhilsen på
min 90-årsdag
Hilsen Kristoffer Bakli
Hjertelig takk for blomsterhilsen på
min 75-årsdag
Hilsen Knut Grefsli
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Tusen takk til Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo for flott presang ved min avgang! Takk til alle!
Med vennlig hilsen Ellen Vannevjen
Takk for oppmerksomheten på min 80årsdag
Helge Johan Magnussen
Takk til Verkstedarbeiderforeningen
og velferdskomiteen for oppmerksomheten på min 70-årsdag
Hilsen Per Ronny Andersen
Takk for blomster på min 75-årsdag
Hilsen Gustav Magnussen
Tusen takk for blomstene ved min avgang i styret og sykdom
Hilsen Trond Næss

