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Nå er det sju år siden Jernbanere-
formen ble vedtatt av den blå-blå 
regjeringa, og den gangen var de 
ansatte på jernbanen raskt ute i 
en politisk streik mot reformen.   

I 2017 mistet vi på verkstedene 
produksjonsmidlene. Bygnings-
masser, med tilhørende utstyr og 
ansatte som jobbet med dette, ble 
virksomhetsoverdratt til nyopp-
rettede Bane NOR Eiendom. Bri-
tiske Go-Ahead kom inn og tok 
over Sørlandsbanen i 2019, vedli-
keholdet ble flyttet til Stavanger. 
Samme år var vi også ute i politisk 
streik mot EUs 4. jernbanepakke. 
Sommeren 2020 hadde svenske SJ 
oppstart på banene i nord. Og i 
desember samme år kunne Vy 
Tog Vest starte opp (fortsette) 
med å kjøre på Bergensbanen. 
 
For oss har ikke konsekvensene 
av dette vært få. Usikkerhet ved 
om vi får bli med over til nytt fir-
ma. Ved tap av Gjøvikbanen i 
2018 var dette uavklart, og sam-
me år var vi ute i politisk streik for 
retten til virksomhetsoverdragel-

se. Overføring av jobber til nye 
lokasjoner og generell usikkerhet 
har ført til at kompetansemiljøer 
splittes opp og forvitrer. Vi fikk en 
reduksjon av innskuddspensjonen 
og usikkerhet rundt pensjonsfor-
pliktelsene, som vi også gikk ut i 
en politisk streik for. Vi har opp-
levd nytolkning av overenskoms-
tene, overtallighet, press på tillits-
valgtarbeid, fjerning og svekkelse 
av fribilletten og innstempling i 
arbeidstøy.  
 
Vi har underveis fått medlemmer 
i firmaene Stadler og Euromaint, 
og nye kompetansemiljøer har 
startet å ta form. Opprettelsen av 
overenskomster i disse firmaene 
har bidratt til at lønnsnivået hos 
oss fortsatt er opprettholdt. Men 
vi opplever også at bedrift uten 
tariffavtale slipper til. Skuffelsen 
var mildt sagt stor da CargoNet 
nylig valgte Nordisk Togteknikk 
som ny vedlikeholder av 14 og 16 
lokene. Ansatte som i alle år har 
hatt eierskap til jobben og levert 
med kvalitet, opplevde nærmest 
over natta at loka ikke lenger sto 
der. Hvorfor skjer dette? Jo, mar-
giner. Rammevilkårene gjør at 
hverken togoperatørene eller ved-

likeholdsselskapene tjener peng-
er. Fokuset på å drive jernbane 
har forflyttet seg til fokus på å 
spare penger. Et unntak er Bane 
NOR, som tar skyhøye leiepriser 
for at vi andre skal kunne få stå 
inne og jobbe på verkstedene.   
  
Anbudspolitikken og vilkårene 
som foreligger gjør at jernbanen 
drives ineffektivt, og for oss er 
dette vanskelig å leve med. Om 
staten skulle direkteplassere 
strekninger til Vy, betyr ikke det at 
våre oppgaver ikke blir satt ut på 
anbud. Derfor har vi også tidligere 
uttalt at Mantena, med staten 
som eier, legges inn under Norske 
Tog. Våre tillitsvalgte i forbundet 
fremmer blant annet også dette 
synspunktet når de møter repre-
sentanter fra regjering og storting, 
enten det er fra talerstolen eller i 
møterommet. En helhetlig jernba-
nepolitikk er veien videre. Og alle 
medlemmer skal ivaretas, uav-
hengig om du jobber i Mantena, 
Euromaint eller Stadler. Vi krever 
at regjeringen gjør tiltak, slik at 
jernbanen blir forsvarlig drevet og 
vedlikeholdt!     

Stopp oppsplittinga! 

Glenn Noss, leder 
Statsbanenes             
Vst.arbeiderforening, Oslo 

Utenfor Stortinget sommeren 2015. Politisk streik mot Jernbanereformen.              Foto: Ole Palmstrøm.  
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De skal til mekling 14. juni. Etter 
enighet der blir det uravstemning, 
hvis det ikke blir streik i de selska-
pene. Hele tariffområde 9, som vi 
er en del av, må være lukket før 
uravstemning. 
 
Mantena 
I Mantena ble det tidlig enighet. 
Det generelle kronetillegget ble 
på 19 500 kroner til hver, inklusive 
A-delsoppgjøret på 7 800 kroner. 
Vi hadde også krav inne på pro-
senttillegg på skumringstillegget, 
men her var ikke ledelsen enig 

med oss, men vi oppnådde et til-
legg på fem kroner, opp fra 20 
kroner per time til 25 kroner per 
time i tidsrommet mellom klokka 
17.00 og 20.00. 
Vakttelefontillegget øker til 150 
kroner per time, og spyling av ma-
teriell etter menneskepåkjørsel 
øker til 4 000 kroner.  
 
Euromaint 
NJF fikk gjennomslag for 15 pro-
sent på skumringstillegget fra kl. 
17.00 til 20.00 mandag – fredag 
(minus spisepause). Ellers ble det 
avtalt et kronebeløp på 16 000,- 
til alle ansatte. Det ble også ryd-
det opp i en del stillinger som ikke 
var i bruk i overenskomsten. 

 
Stadler 
I Stadler gikk også tariffoppgjøret 
greit. Det ble gitt et generelt til-
legg på 19 500 kroner til alle.  
De med lønn under 500 000 fikk 
et ekstra tillegg på 5 000 kroner. 
Ellers ble det ingen vesentlige 
endringer i overenskomsten. 
Stadler ville ta bort den betalte 
matpausa, men den ble stående 
urørt. 
 

Mye likt i de tre selskapene i årets lønnsoppgjør 

Mange av de samme kravene gikk igjen i alle de tre selskapene vi har medlemmer i, i 
årets lønnsoppgjør. Nå gjenstår uravstemninga. Det kan dra ut litt, siden Spordrift og 
One Call fortsatt ikke er enige. De er i samme tariffområde som oss. 

Dag-Arne Johansen, leder  
Jernbanens Verksted-
arbeideres Landsråd 

Uttalelse:  
Stopp oppsplittingen av jernbanen! 
Den forrige regjeringens jernbanereform har ført til 
en storstilt oppsplitting av jernbanen. En opp-
splitting som ikke er til å leve med. Resultatet er 
mange jernbaneselskaper som må konkurrere om 
leie av togmateriell, verkstedlokaler og sporplass. 
 
Oppsplittingen har ødelagt fleksibiliteten og stor-
driftsfordelene det er ved å ha en samlet jernbane. 
Tilgangen på materiell, sporplass og ressurser har 
blitt begrenset. For eksempel kan ikke en ansatt i 
det ene selskapet, flytte på et lokomotiv som eies av 
det andre selskapet. Og slik fortsetter det med bar-
rierer på mange områder. 
 
Nåværende regjering har erklært at de vil stoppe 
oppsplittingen av jernbanen. Men om Flytoget og/
eller Vy skal tilbys forhandlinger om de tidligere tra-
fikkpakkene 4 og 5, som igjen kan føre til nyopp-
rettede selskaper, er dette løftebrudd og en videre-
føring av den forrige regjeringens jernbanereform. 
Når togoperatørene vinner anbud må vedlikeholds-

selskapene (Mantena, Stadler, Euromaint) underby 
hverandre for å kunne vinne anbud på vedlikehol-
det. Togoperatørene må da leie areal og sporplass 
på verkstedene som eies av Bane NOR, og dette til 
skyhøye leiekostnader.  
 
Med flere selskaper inne i samme verkstedlokale, 
hvor alle parter først og fremst skal ivareta sine eg-
ne interesser, oppstår det stadig konflikter rundt 
ansvar, forpliktelser, priser og arealtilgang. 
 
Rammevilkårene gjør at hverken togoperatørene 
eller vedlikeholdsselskapene tjener penger. Fokuset 
på å drive jernbane har forflyttet seg til fokus på å 
spare penger. Dette har blant annet ført til kompe-
tanseflukt, og vi erfarer at useriøse firmaer med 
uorganisert arbeidskraft tar over jobbene. 
 
Denne oppsplittingen har vært og er fortsatt ødeleg-
gende for norsk jernbane. Vi krever at regjeringen 
gjør tiltak, slik at jernbanen blir forsvarlig drevet og 
vedlikeholdt! 
 

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 19.05.2022 
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Togvedlikeholdet blir usynlig i jernbanereformdebatten
Jernbanereformen invi-
terer til stadig debatt om 
endring og forbedringer. 
Men togoperatørene får 
altfor mye plass i de-
batten. De viktige jern-
baneaktørene, som tog-
vedlikehold og renhold 
blir usynlige.  

R 
egjeringa sier til stadig-
het at de har stoppet, 
og vil fortsette å stoppe 
oppsplitting og privati-

sering av norsk jernbane. Hurdals-

plattformen er krystallklar på 
dette.  
 
Riktignok har de tilsynelatende 
stoppet konkurransen av trafikk-
pakke 4 og 5, men til gjengjeld er 
det de to statlige selskapene Fly-
toget og Vy som skal forhandle 
om de samme pakkene, som nå 
heter Østlandet 1 og Østlandet 2. 
Og det er her fokuset på konkur-
ransen ligger. 
 
Vedlikehold er viktig 
Men for å kunne kjøre tog, trengs 
vedlikehold av materiellet opera-
tørene bruker. Det er rimelig inn-
lysende. Men det snakkes ikke om 
at konkurransen av denne delen 
av trafikkpakkene ikke skal kon-
kurranseutsettes, og hva dette 

måtte føre med seg.  
 
Regjeringen har i praksis videre-
ført konkurransen om togkjøring 
på Østlandet. Og når de nå en 
gang får bestemt seg for om det 
er Vy eller Flytoget som skal kjø-
re, sies det ingen ting om hvordan 
disse igjen velger sin vedlikehol-
der.  
 
Konkurranseutsettes dette, er 
vedlikeholdsaktørene like langt. 
Da kan det bli ytterligere press på 
våre lønns- og arbeidsvilkår, som 
fører til ønsket om å levere laves-
te pris.  
 
Pris kan få konsekvenser 
Det seneste eksemplet på at pris 
er viktigst, ser vi gjennom Cargo-

Dag-Arne Johansen, leder  
Jernbanens Verksted-
arbeideres Landsråd 
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Togvedlikeholdet blir usynlig i jernbanereformdebatten 

Nets valg av vedlikehold på el-
lokene sine. Her valgte de en be-
drift uten tariffavtale, og sannsyn-
ligvis også uten regulerte avtaler 
for kompensasjoner for ubekvem 
arbeidstid. At slike bedrifter vin-
ner anbud i konkurranse med re-
gulerte arbeidsordninger gjennom 
tariffavtaler er en skam for bran-
sjen. 
 
Konsekvensene av å dumpe pri-
sen på vedlikehold kan bli skjeb-
nesvangert. Kontrollrutiner, sik-
kerhet, sertifikater og andre på-
lagte tilsyn seriøse bedrifter i ved-
likeholdsbransjen har, vet vi ikke 
om norske tilsynsmyndigheter 
følger like godt med på i de små 
litt usynlige virksomhetene.  
Dette kan igjen føre til at vedlike-

hold av skinnegående materiell 
sklir mer og mer over i useriøs 
struktur. Vi må for all del ikke 
komme dit.  
 
Det er tre store seriøse aktører i 
vedlikeholdsbransjen i dag. Stad-
ler, Euromaint og Mantena. I til-
legg ser vi andre små bedrifter 

vokse opp, uten tariffavtaler.  Alle 
disse kniver om det knappe volu-
met som deles ut. Ingen av de 
store tjener stort med penger på 
en sånn modell.  
 
Regjeringa vil ha færre selskaper i 
Jernbane-Norge. Det er godt inna-
for hva NJF mener.  
 
Derfor er det logisk at når regje-
ringa sier at et statlig selskap skal 
kjøre tog, bør det være like natur-
lig å si at et statlig verkstedselskap 
skal ivareta vedlikeholdet.  
 

Det er logisk at når 
regjeringa sier at et 
statlig selskap skal 
kjøre tog, bør det 
være like naturlig å si 
at et statlig verksted-
selskap skal ivareta 
vedlikeholdet.  
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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 Mikael Johansson på Grorud,          
tlf. 936 30 216 eller  Terje Borgersen tlf. 
951 15 579 

ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO OG 
JERNBANENS VERKSTEDARBEIDERES LANDSRÅD 

JBF har svært gunstige for-
sikringspremier. Er du NJF-
medlem får du ytterligere 
rabatt 
 
Når du er medlem i NJF får du 

nemlig 15% rabatt på forsikringer 
hos JBF. Spar penger på å flytte 
forsikringene dine, NJF har for-
handlet frem en god kollektiv av-
tale for medlemmer, samt en god 
rabatt på de forsikringene du 
trenger i tillegg. 
 
NJF-medlemmer får 15 % rabatt 
på alle JBF sine forsikringer, enten 
du trenger forsikring til kjøretøy, 
bolig, dyr eller reise. I tillegg får 

du også en bedre rente på Grønt 
billån hos JBF. 
 
Her er noen eksempler på hvor 

mye penger NJF-medlemmer har 

spart ved å flytte sine forsikringer 
til JBF: 

 
Mann, bosatt i Trondheim: Fikk 
tilbud på forsikring til bolig, små-
bruk, tre biler og smykker - sparte 
12 000 kr i året.·   
 
Mann, bosatt i Melhus: Fikk tilbud 
på forsikring til to biler, en vete-
ranbil, to boliger og en reise - 
sparte 10 000 kr i året. 

 

Bruk fordelene dine! 

 

Forsikringsrådgiver i JBF, Christian 
Ulfsnes Berg, understreker at det 
er en god ide å bruke medlems-

fordelene på forsikring. – JBF ble 

til for jernbaneansatte, og derfor 
ønsker vi å tilby NJF-medlemmer 

våre beste priser på forsikringer, 
forteller Christian.  
 
I tillegg til fine priser, har vi gode 
vilkår og betingelser. Det er derfor 
sjeldent at NJF-medlemmer får en 
like bra avtale i andre forsikrings-
selskap. 
 
Sjekk medlemsfordelene på Jbf.no 
og kontakt oss dersom du vil få et 
tilbud eller vil ta en uforpliktende 
prat. Det kan lønne seg!  
 
 
Husk å si at du er NJF-medlem 
når du tar kontakt med JBF. 

NJF-medlemmer får 15 % 
rabatt på forsikringer  
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Den kollektive innbo-
forsikringen blir frivillig 

På NJF sitt landsmøte i 2021 ble det vedtatt en tvungen kollektiv innboforsik-
ring og en pakkeløsning «JBF Ung». Nå har forbundet snudd, og innser at for-
arbeidet i denne saken har vært for dårlig. 

 

D 
et viste seg at en obli-
gatorisk ordning med 
innboforsikring ville 
kreve ressurser og tid 

for å lage de tekniske løsningene, 
og at det ville bety økt behov for 
mange manuelle gjøremål og opp-
følgingspunkter som blir varige 
ekstra kostnader for forbundet. 
 
Forbundsstyret har derfor be-
sluttet å oppheve landsmøteved-
taket, og vil gjøre den kollektive 
innboforsikringen frivillig. 
  

Ikke godt nok forankret 
NJF ser i ettertid at dette ikke var 
et godt nok forankret vedtak blant 
medlemmene. I tillegg til praktis-
ke og ressurskrevende utfordring-
er, har det også kommet tilbake-
meldinger i form av bekymringer 
på selve vedtaket og utfordringer 
med «tvungen» ordning.  
 
Spørreundersøkelse 
Ledelsen i NJF besluttet derfor å 
sende ut en spørreundersøkelse 
blant en god del medlemmer.  
Resultatet ble et stort flertall for 
ønske om «frivillig» og ikke 
«tvungen» ordning. Dette resulta-
tet velger forbundsstyret nå å 
lytte til. 

NJF jobber nå videre i samarbeid 
med JBF bank og forsikring om en 
best mulig ordning for frivillig inn-
boforsikring, samt en ordning for 
«Jbf UNG». 
 
Mer informasjon om dette kom-

mer. 

Dag-Arne Johansen, leder  
Jernbanens Verksted-
arbeideres Landsråd 
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Euromaint sliter med 
stort turnover 
(gjennomtrekk/
utskifting)  i alle ledd og 
det er kostbart, samt at 
man mister kontinuitet. 
Gjennomtrekk av perso-
nell krever økt rekrutte-
ringsprosess.  

 
 
 

Fra arbeidsgivers side er noen 
ganger gjennomtrekk ønskelig for 
å kvitte seg med personell. Andre 
ganger er det krevende for ar-
beidsgiver at nøkkelpersonell 
slutter. Nyansatte vil naturligvis 
ikke kunne være fullverdig og 
selvgående før de har fått sine 
godkjenninger og autorisasjoner 
og praksis. Slik det nå er i Eu-
romaint, er mange under opplæ-
ring og andel nyansatte (mindre 
enn ett år) svært høy. 
 
Vi vet ikke om Euromaint måler 
gjennomtrekk, men i vår bransje 
(togvedlikehold) er stabilitet og 
kontinuitet et svært viktig mo-
ment. Stadige utskiftninger skaper 
ikke trygghet, samhold og lagfølel-
se. Et nystartet selskap ønsker jo 
alltid å bygge seg opp med eget 
personell, men det er samtidig 
svært viktig å ta være på eksiste-
rende personell, enten det er virk-
somhetsoverdragelse eller annet.  
 
Det kan bli flere virksomhetsover-
dragelser i fremtiden med tanke 
på forhandlingene om Østland 1 

og 2. Hvem vet... 
 
Vår vei 
McKinsey er valgt som samar-
beidspartner i et program som har 
til hensikt å snu den negative 
trenden i Euromaint vedrørende 

kostnader/inntekter. Transforma-
sjonen SOG/Our Way skal imple-
menteres og programmet skal le-
des av selskapet McKinsey. De har 
flere ansatte som sitter sammen 
med ansatte fra Euromaint i perio-
der og jobber med endringer på 

Kurt Myklebust 
Foreningsleder  
Bergen 

Nytt fra vestfronten 
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utvalgte og spesifikke områder.  
 
Fagforeningen fikk være med på 
det første oppstartmøtet, hvor 
man satt i grupper og noterte ned 
over 100 forbedringsforslag, noe 
vi synes var positivt. 
 
Det ble valgt ut et antall forslag 
som enkeltpersoner skulle jobbe 
videre med. Økonomi, og ulike 
utfordringer som selskapet slet 
med ble presentert, noe som selv-
sagt ikke blir skrevet om her. Per-
sonalet håper dette prosjektet 
kan munne ut i en opptur, men er 
bekymret for kostnaden ved det. 
Men sponser CAF noe? 
  
Driftsleder KL-anlegg i verkstedet 
i Bergen 
Regelverket er rimelig klart, og nå 
skal vår stedfortreder slutte i som-
mer og Euromaint må ha en ny 
stedfortreder på plass fra august.  
 
Bane NOR stiller strenge krav til 
hvem som kan være stedfortreder 
for driftsleder, og man skal ha de 
nødvendige kvalifikasjonene på 
plass, samt minst tre års relevant 
praksis fra høyspent. Selv en sted-
fortreder skal ha en erstatter, som 
skriftlig er utnevnt og godkjent av 
eier av anlegget (Bane NOR). Man 
skal være ansatt i den virksomhe-
ten man har et faglig ansvar, så  
innleie er problematisk.  
 
Euromaint jobber med ulike alter-
nativer, men har ikke gjort grun-
dig jobb. Det har vært lyst ut på 

FINN etter en erstatter, men de 
som har vært til intervju, har ikke 
vært kvalifisert da det ikke har 
kommet frem at vi snakker om 
høyspentanlegg. Når dette leses 
håper vi at det er enighet mellom 
partene. 
 
Årets vakreste eventyr som det 
kalles, det ble det også på mange 
måter. Reell kjøpekraft var gjen-
nomgående krav fra frontfagets 
side, noe som også ble resultatet.  
 
Lønnsoppgjøret 
Moderasjon var kravet fra ar-
beidsgiverne. For vår del var kra-
vet om prosent på kveldstillegget 
viktig, da ca. 80 prosent av våre 
medlemmer går turnus. Vi for-
handlet oss frem til 15 prosent på 
skumringstillegget fra kl. 17:00 til 
20:00 man – fre (minus spisepau-
se). Ellers avtalte vi kronebeløp på 
kr. 16.000,- til alle ansatte. Vi ryd-
det også opp i en del stillinger 
som ikke var i bruk i overens-
komsten. 
 
Euromaint var ryddig og imøte-
kommende i lønnsoppgjøret og vi 
takker for et konstruktivt møte.  
 
R22 på Bergensbanen  
Personalet, både hos Vy og Eu-
romaint er skeptisk til at dette kan 
lykkes. Med tanke på utfordringen 
med plass for vedlikehold i Bergen 
og Lodalen. 
 
Nå skal Vy Tog Vest leie to togsett 
av type BM74 fra Vy, og disse skal 

brukes i fjerntoge-
ne som går klokka 
06:19 fra Bergen og 
returnerer kl. 14:22 
fra Oslo S. BM74 
har riktignok én au-
tomat, men uansett 
sitter omtrent halv-
parten av de reisen-

de feil vei i stoler som ikke kan 
snus. Leies de med vedlikehold? 
Er det dedikerte motorvognsett, 
eller rullerer de inn andre 
BM74/75 ved avvik (fleksibilitet)?  
 
Her er det en kraftig diskusjon 
mellom Euromaint og Vy opp mot 
avtale/kontrakt. Hyppigere av-
ganger og flere kjørte kilometer, 
generere oftere vedlikehold. 
Spennende.  
 
Leasing av arbeidsklær 
Det er inngått en avtale som dess-
verre gjelder i fem år på å lease 
arbeidsklær. Alle vet at det er tre-
fire ganger så dyrt å lease enn å 
eie. Ikke repareres knapper eller 
glidelås, og hvis det utføres, sen-
des det blodhøy ekstraregning. 
Kan umulig koste kr. 500,- å sy inn 
en knapp. 
 
Responssekker i tog  
Disse har det vært frustrerende 
mye støy rundt vedrørende antall 
sekker i tog, dato, kostnad og inn-
levering til Bekken & Strøm. Hvor-
for kan regelverket tillate to sek-
ker i fjerntog på Sørlandsbanen, 
mens det skal være tre på Ber-
gensbanen i FR7 (Bistro)? 
 
Når det kjøres FLIRT BM75, er det 
bare én om bord over høyfjellet. 
Konduktørene har UKS (kvitterer 
for at førstehjelpsutstyr er i hen-
hold til krav). Men hvordan kan 
dette være så forskjellig? Ingen 
som kan svare på dette heller, så 
sånn går no dagane. 
 
 
Vi ønsker alle en riktig fin  
sommer. 
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Mantena Anleggsmaskiner 
på Hamar har alltid hatt sin 
styrke i å kunne tilfredsstille 
sine kunder på en rask og 
kvalitetssikker måte - inne 
på verkstedet, og ute i  
felten.  

For å lykkes er det noen helt av-
gjørende faktorer som må være 
på stell. Det desidert viktigste er å 
få til et gjennomtenkt og fullver-
dig opplegg med funksjonelt verk-
sted og en organisasjon som kan 
håndtere dette, sammen med mo-
tiverte medarbeidere i alle ledd. 
 
Historisk verksted 
Det eneste som i skrivende stund 
er helt sikkert er at senest august 
2023 vil vi ved Mantena anleggs-
maskiner Hamar avslutte kapitlet 
som startet for 160 år siden.  
Jernbaneverkstedet i Hamar var 
et av statsbanenes første verk-
sted. Det ble tatt i bruk i 1862, 
samme år som Grundsetbanen ble 
åpnet. De første fagarbeiderne 
kom vanligvis da, som nå, fra pri-
vate bedrifter der organisasjons-
tanker ikke var helt ukjent, men 
fagbevegelse i moderne forstand 
var mer en utopisk drøm.  
 
Behovet for samhold var i vekst. 
Men det tok allikevel 32 år før 
verkstedarbeiderne ved jernba-
nen i Hamar dannet forening. 
Stiftelsesdato for dagens forening 
ved Mantena anleggsmaskiner 
Hamar var 11. oktober 1894 .  

Nok historie, nå er det bare å 
brette opp ermene og se frem-
over. Kommende år vil vårt verk-
sted fortsatt være der, men det er 
uten noen form for jernbanerela-
tert aktivitet i, eller rundt.  
 
Byutvikling på verkstedtomta 
Hamar kommunes fremtidige by-
utvikling tar over fra nå... 
Mantena-konsernet har, etter 
snart fire år i «ørska», endelig 
kommet med konkrete fremtids-
planer for avdelingen på Hamar. 
Infomøte ble holdt på Hamar 25/3
-2022. 

 
Flytter til Grorud 
Deler av anleggsmaskiner flyttes 
til Grorud, og et lokalt knute-
punkt, eller base i hamarområdet 
etableres. Her vil det være et lite 

lager for tilhørende mobile team. 
Herfra vil nok mye av driften av 
avdelingen anleggsmaskiner orga-
niseres. Fra tungt vedlikehold/
vognarbeid gjennomført på Gro-
rud, til småreparasjoner utført 
lokalt, mobile team og andre ut-
reiser som teknisk kontroll også 
videre.  
 
For å lykkes med denne planen og 
for å få med seg kritisk kompetan-
se videre vil en slik lokal base 
være helt avgjørende for å lykkes 
med dette flytteprosjektet. 
 

Noe av kompetansen 
kan være helt avgjø-
rende for en forsvarlig 
drift generelt, men li-
keså viktig for å over-
holde og gjennomføre 
kontrakter og avtaler 
Mantena har forpliktet 
seg til i flere år frem-
over i tid.  
 

Vi har sakte, men sikkert over år, 
bygd opp en velfungerende orga-
nisasjon med stor og variert 
spredning i alder, fagkompetanse 
og erfaring, dette er viktig for en 
forsvarlig drift. 

Våren 2022, ventetida er over… 

Morten Brohjem, leder  
Hamar distrikts verksted-
arbeiderforening 

Tidligere lager og garasje. Foto: Harald Dahlen 

Den tidligere kontorbygningen. Foto: Harald Dahlen 
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Vi må passe oss for holdninger 
blant enkelte i Mantenas organi-
sasjon som ikke deler viktigheten 
og vårt syn rundt kompetanse. 
Holdningen om at en mann er en 
mann lever fortsatt i beste vel-
gående hos enkelte i organisasjo-
nen, men virkeligheten er faktisk 
en annen. 
 
Kan ikke flytte midt i vintervedli-
keholdet 
En snakkis og bekymring her på 
Hamar per nå er usikkerheten 
rundt flytteprosessen i tiden fra i 
dag og fremover. Mantena har 
satt 31/12-2022 som «innen da-
to» for flytting til Grorud. Denne 
datoen er ikke reell, noe alle som 
har litt kjennskap til anleggsmaski-
ner på Hamar vet… 
 
Vintervedlikeholdet strekker seg 
gjerne fra oktober til april, derfor 
må en flytting til Grorud gjøres før 
oktober 2022 eller etter april 
2023. Anleggsmaskiners hoved-
pulsåre og bærebjelke, vinterved-
likeholdet kan vi ikke splitte opp 
eller kødde med.  

Det skal utføres ombygginger, til-
rettelegging og tilpassinger på 
Grorud før det er klart for å etab-
lere avdeling for anleggsmaskiner. 
Oktober 2022 kommer kanskje vel 
fort?  
 
Vi er klare, men om Mantena rek-
ker å bli klare er jeg mer usikker 
på… 
 
Spennende 
Det er knyttet stor spenning til 
måten Mantena har tenkt å legge 
opp løpet fremover og hva de 
kommer med, og er villige til «å 
gi». Det er forsøkt å etablere av-
deling for anleggsmaskiner på 
Grorud tidligere, vi som har vært 
med ei stund vet alle hvordan det 
gikk. 
 
Vinteren 2021/2022 har som vin-
tere flest vært hektisk, og ansatte 
har virkelig stilt opp og bidratt, 
selv om usikkerheten om fremti-
den har ligget der gjennom flere 
år. 
 

Vi håper 
Ingen kan spå i fremtiden, men vi 
håper på det sterkeste at Mante-
nas fremtidsplaner og ideer gjør 
at vi sammen fortsatt kan drive en 
avdeling for anleggsmaskiner på 
en økonomisk god og forsvarlig 
måte på alle områder. 
 
Det kan aldri nevnes for ofte, til-
passing, tilrettelegging og en god 
realistisk gjennomtenkt plan for 
alle, vil være en avgjørende fak-
tor. Den generelle holdningen her 
på Hamar kan beskrives på følgen-
de måte: 
Vi er klare, dette skal vi få til, vi 
blir med, men ikke for enhver pris. 
 

Vi krysser fingrene og håper på 
best mulig løsning for alle våre 
medlemmer, kollegaer og Mante-
na AS som selskap i den utford-
rende tiden som vi alle har foran 
oss.                                                                    

Uteområdet på Mantena anleggsmaskiner Hamar. 1. juni 2022, ingenting igjen… Foto:  Harald Dahlen  
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Nytt fra Marienborg 

Mantena gjennomfører en nød-
vendig omstilling, og så er det slik 
at vi er enige om noen grep, mens 
det er andre som vi ikke mener er 
like gjennomtenkt.  
 
Omorganiseringsprosess 
Her i Trondheim er vi midt i omor-
ganiseringsprosessen hvor det ses 
på avdelingsledere og gruppele-
dere. I tillegg er vi i en flyttepro-
sess hvor vi må komprimere area-
lene for å spare penger. Dette fø-
rer til utfordringer og usikkerhet, 
men jeg er imponert over hvor 
godt guttene og jentene på gulvet 

takler det.  
 
Det har også blitt delt ut avgangs-
pakker til de som har mulighet til 
å gå av med pensjon. Mange på 
Marienborg har takket ja til dette 
tilbudet, og mange hundre års er-
faring har så langt i år takket for 
seg. 
 

Noe som er viktig for oss her i 

nord, er at vi har vunnet to kon-
trakter hos CargoNet. På Marien-
borg får vi fortsatt utføre vedlike-
hold på diesellokomotivene, og på 
Brattøra og i Narvik kan vi fort-
sette som før med vognvedlike-
hold.  
 
Prekær bemanningssituasjon 
Vi ser at bemanningssituasjonen 
på Marienborg generelt, og på 
godsteamet spesielt, begynner å 
bli prekær. Det kjøres stadig flere 
avganger med godstrafikk, og Car-
goNet har bestilt flere TME lok.  
 
Det er fortsatt ikke avklart om vi 
får totalvedlikehold på disse, men 
de bidrar uansett til en stor meng-
de arbeid. Store revisjoner blir 

Nå begynner temperaturen å stige til et tosifret antall grader, så vi håper at sommeren 
er i anmarsj. Det har vært en kald og våt vår i Trøndelag, men det er håp om bedre tider 
både for Trøndelag og Mantena.  

Torbjørn Støre, leder 
Statsbanenes Vst.forening 
Marienborg 

«Ikke alt er  
like gjennom-
tenkt» 

Mantena vedlikeholder mange typer materiell. Foto: Torbjørn Støre 
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skjøvet på, og situasjonen med  
 
dårlig tilgang på hjul kan i tillegg 
fort føre til at lokomotiver står. 
 
Trafikkpakke 2 går bedre 
Det er tegn som tyder på at Man-
tenas kontrakt på vedlikeholdet 
på TP2 som blir utført på Marien-
borg/Dbg og Lodalen faktisk går 
bedre. Det er gjort et godt arbeid 
for å avdekke hull i kontrakten, og 
å avklare hvilke ting vi faktisk skal 

få betalt for. Dette, i tillegg til at 
utgiftene har gått ned, gjør at pi-
len peker rett vei. Vi håper at det 
vil fortsette slik videre også! 
 
Mantena tapte Støren 
Når det gjelder vedlikeholdet av 
Type 76 som skal vedlikeholdes på 
det nye verkstedet på Støren, så 
ble det til slutt tildelt Stadler.  
 
Avgjørelsen skulle etter planen 
vært klar i desember, men kom 

ikke før i slutten av mai. Jernbane-
reformen gjør dessverre arbeids-
dagen mer uforutsigbar, men vi 
gratulerer våre kolleger i Stadler 
og ønsker lykke til.  
 
ERTMS-ombyggingen på diesel-
materiellet som skal foregå på 
Marienborg er også veldig forsin-
ket. Store problemer med delele-
veranser gjør at vi er veldig på 
etterskudd. Vi håper at Mantena 
har skrevet gode nok kontrakter 
til å unngå å bli skadelidende for 
disse forsinkelsene. 
 
Vil til slutt ønske alle sammen en 

god sommer! 

De nye hybridsettene type 76 skal vedlikeholdes på Støren. Mantena var med i konkurransen, men måtte gi tapt for Stadler. Vi 
ønsker våre kolleger i Stadler lykke til med arbeidet. Foto: Njål Svingheim 
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Stadler starter opp 
vedlikehold  i Skien 

Vy fullservice Sundland, Lodalen 
og Skien 
Vy fullservice går nå på sitt tredje 
år av fullservice kontrakten. Stad-
ler rail service leverer nok tog til 
trafikken. Stadler holder fortsatt 

et stort fokus på holde K1 og K2 
feil nede på et akseptabelt nivå.   
A-feil blir tatt fortløpende togene 
er inne på verksted.  
 
Vi jobber med å optimalisere ved-
likeholdet og vedlikeholdsplan i 
samarbeid med Vy og Norske tog. 
 
Stadler vil starte opp vedlikehold i 

Skien og vil ha seks—sju  ansatte 
på dagtid. Skien verksted vil bli 
tatt i bruk fra januar for å frigi 
sporplass til 74 B togsettene. 
 
Vy fullservice Gjøvikbanen 
Vedlikeholdet på Gjøvikbanen går 
inn i sitt femte år med Stad-
ler. Kontrakten er blitt forlenget 
ett år, frem til Østlandet 1 kjører i 

Stadler vil starte opp med vedlikehold i Skien i januar 2023 for å frigjøre plass 
til de nye togsettene type 74 B. Lodalen vil bli avlastet. 

Ole Sigurd Lambach 
Hovedtillitsvalgt Stadler 
Rail Service Norge 

Togsett 76 01 står i Skien for modifikasjon. Foto: Morten Lillegård 
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gang.  Når vedlikeholdet i Skien 
starter opp er også tanken at ar-
beidsmengden og arbeidstrykket i 
Lodalen skal få et lite pusterom. 
 
Stadler Eurodual lokomotiv 
Siden innkjøringen og testingen av  
to stk. Eurodual-lokomotiv fra 
Stadler har det blitt bestilt fire lo-
komotiver i tillegg. Stadler har i 
tillegg vedlikehold på Eurodual 
lokomotivene. Det foregår fortsatt 
mye testing av de nye lokomotive-
ne og nye modifikasjonene under-
veis er nødvendig.   

  
Flirt BMU type 76 (Bi-Mode Mul-
tiple unit) hybrid tog på Nord-
landsbanen 
Siste BMU (type 76) ble levert fer-
dig til Norske tog/SJ i mars 2022. 
Togene går i dag i vanlig trafikk på 
Nordlandsbanen. Det foregår fort-
satt en del oppgradering og modi-
fikasjoner på togsettene som i dag 
utføres på verkstedet i Skien. Det 
blir fortsatt fortløpende testet ny 
software for å optimalisere og for-
bedre alle systemene på togsette-
ne. 
  
Flirt EMU type 74 B 
Stadler har levert de første fire av 
13  74 B–sett. Disse skal erstatte 
type70 og gå på Østfoldbanen pri-
mært, men også på linje R10, 
(Lillehammer—Drammen). Lever-
ansen vil bli avsluttet i år. 
  

Prosjekter 
Ombygging av jumbercables er i 
god gang, dette er forberedelse til 
ombygging til ETCS , vi har togsett 
i bygg J på Sundland til dette. Der 
utføres samtidig modifikasjoner 
på togsettene , dette prosjekt er 
regnet å vare i fire år.  

Kristoffer Nilsen har klargjort togsett 74 44 for overtakelse til Norske tog. Togsettet 
er ment for trafikk på Østfoldbanen og skal erstatte type 70. 
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Hva skjer med personalbilletten? 

Vi har hatt flere diskusjoner med 
Mantenaledelsen på dette. Det 
har resultert i at både administra-
sjonen og vi har henvendt oss, på 
hver vår måte, til departementet 
og Jernbanedirektorat. Samferd-
selsdepartementet svarer både 
Mantena og landsrådet følgende: 
 
Personalbillettordningen ble vide-
reført - med noen justeringer - 
innenfor rammene av en refor-
mert sektor i 2017. Samferdsels-
departementet har mottatt ulike 
henvendelser som belyser 
problemstillinger knyttet til da-
gens ordning. Nå som personalbil-
lettordningen har fått virke i drøye 
fire år i en reformert sektor ser SD 
det som hensiktsmessig å evalue-
re ordningen – ikke minst i lys av 
problemstillingene som er blitt 
løftet. Det pågående arbeidet 

med direktetildeling av trafikkpak-
ke for Østlandet taler også for en 
evaluering på nåværende tids-
punkt.  
 På denne bakgrunn har vi 
bedt Jernbanedirektoratet om å 
evaluere ordningen i samarbeid 
med Entur. Rammene for ordning-
en, herunder spørsmålene om 
hvilke (grupper av) medarbeidere 
som tilbys ordningen og hvilke 
prinsipper som er lagt til grunn, er 
blant punktene som skal gjen-
nomgås. Fristen er satt til 15. sep-
tember. På bakgrunn av anbefa-
lingene i evalueringen vil SD vur-
dere behovet for eventuelle end-
ringer.   
 
Personalbilletten koster Mantena,  
det ser vi. Reglene er sånn, at be-
driften må kjøpe billett til alle, en-
ten man benytter billetten eller 
ikke. Vi motsier press på våre ar-
beidsbetingelser. 
 
Mange av våre medlemmer har 

stor nytte av personalbilletten. 
Flere pendlere vil måtte gå ned 
mange titalls tusen kroner i real-
lønn om billetten blir borte. Dette 
er viktig for oss å få fram. Billetten 
er en rettighet og  en ordning som 
har vært en del av betingelsene 
for å jobbe på jernbanen og i 
Mantena gjennom mange tiår. 
 
FIP-ordningen, med frie reiser 

også i Europa, er en viktig og ver-

difull del av personalbillettord-

ningen. 

 

I en endret ordning ser vi for oss 

en løsning der bedriften kan kjøpe 

billett til de som ønsker. De som 

ikke ønsker, kan reservere seg. 

For de som vil motta billett, kan vi 

drøfte en egenandel for å mini-

mere kostnadene for bedriften. 

Alternativet er langt verre. Skal vi 

klare å beholde billetten kan vi 

møtes på halvveien.  

Mantena vil fjerne billetten. Vi mener det er en rettighet vi har. En opparbei-
det rettighet gjennom historien, nedfelt i flere dokumenter over mange tiår. 
En kompensasjon for «det lønnsnivået statsbanenene kan tilby». 

Dag-Arne Johansen, leder  
Jernbanens Verksted-
arbeideres Landsråd 



 

17 

Mantenas verdier 

Årets lønnsforhandlinger var spennende. Forventningsfulle. Hvor mye var Mantena villig 

til å gi? Hvor langt ville de strekke seg? Men dette handler ikke bare om penger. Det 

handler om å beholde verdiene. 

Det hver og en medarbeider kan, 
det hver enkelt har av kunnskap 
og faglig innsikt, det er det som er 
de virkelige verdiene Mantena 
har. Dette er Mantenas eierskap. 
Ikke noe annet.  
 
Mantena eier ikke noe annet enn 
vår kunnskap. Det er det viktig for 
oss å få presisert. Uten vår fag-
kunnskap er ikke Mantena noe 
som helst. Derfor er det svært vik-
tig at denne unike kompetansen 
verdsettes. Det gjøres gjennom 
gode lønns- og arbeidsbetingel-
ser. 
 
Det er viktig at vi har en lønn vi 
kan leve av. God kunnskap må 
lønnes anstendig. Ellers forsvinner 
kompetansen, enten til konkur-
renter eller andre aktører i jern-
banebransjen.  
 
I turbulente tider blir tradisjonelt 
folk usikre. Radaren til hver enkelt 
kommer ut  - for å finne andre 
jobber. Vi ser at flere viktige med-
arbeidere nå har sluttet. Naturlig 
nok. Folk med kompetanse Man-
tena gjerne skulle beholdt. Norske 
Tog, Bane NOR, eller andre, er 
fullt klar over vår kompetanse, og 
er selvsagt ute etter å styrke sine 
egne lag. Dette overgangsvinduet 
må vi stenge. Uten dyktige folk 

forsvinner Mantena. 
 
Bedriften selv sier de ønsker å 
være en attraktiv arbeidsplass. 
Det må ledelsen vise ved å ta godt 
vare på sine ansatte. Kvalitet og 
kompetanse koster. Arbeidskrafta 
til Mantena-ansatte er ikke noe 
unntak. Den er det mest verdifulle 
Mantena har. Da er ikke løsningen 
å frata folk betingelser som er 
opparbeidet gjennom generasjo-
ner. 
 
Prisene stiger i samfunnet. Rente-
ne stiger, strømprisene stiger, 
matvareprisene stiger. Vi selger 
vår arbeidskraft til en pris som må 
stå i forhold til vår kjøpekraft. Da 

stiger også prisen på arbeidskraft. 
Det er elementær logikk.  
 
I årets lønnsoppgjør oppnådde vi i 
forhandlingene lønnsramma for 
norsk arbeidsliv. Det kan vi si oss 
relativt fornøyd med, gitt Mante-
nas økonomiske situasjon. Men 
skal Mantena beholde kompetan-
se og kunnskap videre, må lønns- 
og arbeidsbetingelser fortsatt 
være konkurransedyktig.  
 
Det vinner begge parter på.    

Dag-Arne Johansen, leder  
Jernbanens Verksted-
arbeideres Landsråd 

Jakob Øvergard sliper bufferplate på en B7-vogn. I dette prosjektet hadde Mantena 
en unik løsning for utbedring, med liming av bufferplate. Kompetanse på slikt  ar-
beid er verdifullt.  Foto: Dag-Arne Johansen 
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Da CargoNet valgte bort 
Mantena som sin el-
lokvedlikeholder ble det dør-
gende stille i lokverkstedet 
på Grorud. Få dager etter var 
lok-folka igjen i arbeid. Med 
noe helt annet. 

A 
vdelinga ble på sett og 
vis pulverisert over 
natta. Flere gikk av med 
pensjon, noen begynte 

andre steder i Mantena, noen 
igjen fikk jobb i andre avdelinger 
på Grorud. Fire av dem ble 
«overført» til ERTMS-prosjektet, 
og er strålende fornøyd. 
 
Verkstedarbeider’n treffer tre av 
dem i den nye hverdagen.  
- Jeg trives allerede, jeg, sier Tho-
mas Bergseteren, lok-elektrikeren 
som har fått hverdagen snudd helt 
på hue. Før jobbet han skift, og 
trivdes godt med det, siden han 
pendler fra Kongsvinger, men nå 
er det dagtidsarbeid og nye opp-
gaver. 
 
Syns det er trist med lokavdelinga 
Ole Dammen er enig med Thomas. 
Han er også fornøyd, og syns han 
har fått det helt greit i sin nye 
hverdag. 
-  Det er jo bare trist det som 
skjedde med lok-avdelinga, sam-
holdet vi hadde der er jo borte, 
men det er renslig og fint arbeid vi 
har nå da, så jeg trives jeg også, 

sier han.  
- Jeg føler vi har klart å omstille 
oss kjapt. I lok-avdelinga var vi 
vant til å være kreative, og finne 
løsninger. Nå er alt lagt opp i de-
talj og vi skal gjøre det vi får be-
skjed om. Det er helt greit, det. 
Men det er klart, at hvis det duk-
ker opp andre jobber med skift, 
enten her i Mantena eller andre 
steder, så skal jeg være ærlig på at 
jeg må vurdere hva jeg gjør, sier 
Thomas.  
 
Systemet her er latterlig bra, sier 
Ole. – Alt er planlagt til minste de-
talj, så du trenger strengt tatt ikke 
å tenke. Du kan bare følge ar-
beidsbeskrivelsen.  
 
Kjetil Jahrsengene kommer også 
til, sammen med teamleder Ruben 
Alexander Bielenberg. 
Kjetil syns også det er fint med 
nye oppgaver.  
– Før gjorde vi alt mulig, fra 

Det er omstillingsevne, 
det 

Dag-Arne Johansen, leder  
Jernbanens Verksted-
arbeideres Landsråd 

Det ble stille i lokverkstyedet da CargoNet flyttet sitt vedlikehold til en konkurrent. 
Foto: Dag-Arne Johansen 

Det er besluttet å flytte gult materiell til 
Grorud. Noen tilpasninger må til, så er 
lokalene klare for å fylles opp igjen. 
Foto: Dag-Arne Johansen 
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bremseklossbytte til alt av elekt-
riske ting. Og vi vaska vinduer på 
lokene, det var helt greit. Nå føl-
ger vi ordrene til Alstom gjennom 
arbeidsbeskrivelse deres - på nytt 
materiell. Rent og pent og noe 
nytt hver dag, konstaterer han.  
 
Dyktig teamleder 
Gutta skryter av teamlederen sin. 
- Han har virkelig oversikt, og gjør 
det han kan for å legge til rette for 
oss, han er jævlig dyktig, forteller 
gutta. - Slutter han, sliter Mante-
na.  
- Nå ja, jeg gjør bare så godt jeg 
kan for at Mantena skal lykkes jeg, 
sier Ruben.  
Han er strålende fornøyd med å 
ha fått de erfarne gutta med på 
laget. 
- Jeg «headhunta» dem jo, så jeg 
håper jo jeg får beholde dem, da, 
gliser han.  

- Er det faglige utfordringer her? 
- Ja, på noen områder er det jo 
det. Men Alstom har en helt an-
nen arbeidskultur enn oss. Her 
har ingeniørene lagt opp hele pla-
nen, og så skal vi gjøre jobben de 
har planlagt. Vi er ikke elektrikere 
lenger, vi er montører.  
 
Jeg tror ikke Alstom er vant med 
den fagarbeiderrollen på sammen 
måte som vi er, sier gutta. Vi kan 
ha diskusjoner på om det skal 
være to eller tre ledningsklamme-
re på en meter i takhimlinga. Det 
avgjør ingeniørene til Alstom, og 
vi utfører.  
 

Stort prosjekt 
Dette er et kjempeprosjekt, og 
gutta er litt usikre på om ledelsen 
har tatt inn over seg omfanget av 
ERTMS-prosjektet. 
 

Det er vanvittig mye arbeid, og de 
trenger fler folk her, det er de helt 
enige om. 
 
- Hele lokavdelinga burde vært 
her, sier Ruben.  
 
Erkjenner utfordringer 
Knut Høistad er kontraktsjef i pro-
sjektavdelinga. Han har følgende 
kommentar til det gutta sier om 
lite folk: 
 
- Vi venter på rett dokumentasjon, 
det er fortsatt noe som mangler. 
Vi sliter også må å få tak i deler, 
dels på grunn av krigen i Ukraina 
og covid-problemer i Kina, så vi 
har ikke fått satt inn trykket riktig 
ennå. Dette påvirker oss alle. Vi 
skulle vært godt i gang med serie-
produksjonen for lenge siden, sier 
Knut Høistad. 

Teamleder Ruben Alexander Bielenberg (til venstre) er strålende fornøyd med å ha fått lok-gutta med på laget. Kjetil Jahrsenge-
ne, Thomas Bergseteren og Ole Dammen er godt fornøyd med nye oppgaver, og har tilpasset seg den nye hverdagen.            
Foto: Dag-Arne Johansen 
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Dugnad på Solhell 
Helgen 6. mai var en fin gjeng på plass på Solhell for å gjøre unna litt arbeid. I forkant, hadde hytte 2 fått nytt 
gulv og maling. Og den nye brygga var ferdig. Det ble blant annet satt opp platting med trappetrinn og benk på 
hytte 6, i tillegg til beising under tak. Sanitærhuset fikk også trappetrinn. På hytte 4 ble gulv og vinduer stabili-
sert. Og langs med bekken mot stranda ble det også fjernet en del vegetasjon. Sju parkbenker ble også plassert 
ut på plassen. En stor takk til dugnadsgjengen for innsatsen og til Arne Herness og Idrettslaget for parkbenker.   
                  G.N. 

På hyttene på Skei ser vi nå på 
hva det vil koste å pusse opp, 
dette inkluderer også nytt kjøk-
ken. Det har tatt litt tid, men to 
firmaer har nå vært på befaring 
på hyttene og jobber med å kom-
me med tilbud.  

Skeikampen Leie hytte? 
Solhell 
Kontakt Torkil Greging: 917 80 605 
 
Skei 
Kontakt foreningskontoret, telefon          
456 93 141 eller 916 66 375 
njf-grorud@mantena.org 

   Sanitærhuset.            Bilder: Lars Evardsen 

Benktest, utført av Odd Gunnar 
Holth, Torkil Greging og Kjell 
Arne «Mini» Hagen 

Fra venstre: Brygga, hytte 6 
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Biblioteket 
Har du lyst til å lese, vi har mange bøker til utlån. Det blir kjøpt inn nye 
og aktuelle titler. Ta en tur innom og se om det er noe som faller i smak.   
Hvis det er noe du lurer på angående biblioteket, ring foreningen på   
986 34 729 eller 456 93 141 

JIL Grorud 
Leier ut varebiler og tilhengere. 
Ta kontakt med Bjørn Hansen tlf. 916 54 480 eller Yassin Rafiq  
tlf. 994 02 667   

NJF har fulgt følgende 
praksis ved at den en-
kelte som oppnår 40 
års medlemskap mens 
man er i aktiv tjeneste, 
tildeles LOs nål for 40 
års medlemskap.  

 
Fra 1. januar 2017 kunne fore-
ningene endre praksis til også å 
kunne tildele nåla til pensjonis-
ter. Dette blant annet etter hen-

vendelse fra verkstedpersona-
lets landsråd.  
Erfaringsmessig har dette blitt 
vanskelig å følge opp for å ivare-
ta en rettferdig ordning. NJF har 
ingen systemer for oppfølging 
av pensjonister som vil bidra til 
at de vil bli ivaretatt/husket på, 
og vil derfor kun bli fanget opp 
basert på bekjentskaper og 
«tilfeldigheter».  
 
Forbundsstyret i NJF har derfor 
fattet vedtak om at NJF vil prak-
tisere ordningen med utdeling 
av LO nål for 40 års medlem-
skap til medlemmer i aktiv tje-
neste.  

Praksis ved 40 
års medlem-
skap i LO 

Dag-Arne Johansen, leder  
Jernbanens Verksted-
arbeideres Landsråd 

Vi ønsker alle medlemmer 

en riktig god sommer! 

Lokomotivførerne føler 
seg lurt av Støre-
regjeringen. Nå lover 
de togstans 
 

Jernbanedirektoratet har in-
vitert Vygruppen til forhand-
linger om deler av togtilbudet 
rundt Oslo. Nå blir det poli-
tisk streik og togstans, lover 
lokomotivførerne. 
 
– Denne invitasjonen forteller oss 
først og fremst at sittende regjering 
ikke har noen egen jernbanepoli-
tikk. De bare følger embetsverket, 
som ble satt inn av den forrige re-
gjeringen, sine råd, sier Rolf Ring-
dal, forbundsleder i Norsk Lokomo-
tivmannsforbund (NLF). 
 
– Regjeringen viderefører høyrere-
gjeringens oppsplitting. Det er nød-
vendig å markere vårt syn på dette. 
Det gjorde vi da det var en høyre-
regjering. Vi kan ikke mene noe 
annet når Arbeiderpartiet og Sen-
terpartiet fortsetter den borgerlige 
regjeringens jernbanepolitikk, sier 
Ringdal. 
 
Velfungerende jernbanedrift 
Han begrunner påstanden om at 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
fører høyrepolitikk, med å stille 
spørsmål om denne forhandlings-
konkurransen ville skjedd uten for-
rige regjerings anbudskonkurranse 
hadde gjennomført jernbanerefor-
men. 
Svaret gir han selv: 
– Nei, selvfølgelig ikke. Hadde ikke 
høyreregjeringen gjennomført jern-
banereformen, hadde ikke Ap og 
Sp delt opp en velfungerende jern-
banedrift på Østlandet. 
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1. mai markeringa 

Etter taler på Youngstorget startet toget. Vi befant oss som vanlig i jernbaneseksjonen.              Foto, t.h: Ove Hansen 

De kreative lokførertvillingene Halldis og Gudrun Folkedal var å treffe utenfor Østbanehallen.                 Foto: Glenn Noss 

Trondheim: Verkstedarbeiderforeningen med fana.             
Foto: Torbjørn Støre 

Markeringen ved Osvald monumentet, Østbanehallen. 
Henriette Westhrin fra Folkehjelpa taler.        Foto: Glenn Noss 
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Vi har spurt fem medlemmer i Euromaint om følgende:  

1. Hva synes du om årets lønnsoppgjør i Euromaint? 

2. Hva er din hobby? 

3. Hvor går ferien i år?  

                                                  Tekst og foto: Eirik Vikane, Kurt Myklebust 

Abdul S. Kazmouz, Lodalen 
1. Jeg er fornøyd. 
2. Reising. 
3. Ingen planer ennå, skal reise 

et eller annet sted. 

Lucas Zuniga, Lodalen 
1. Kan ikke klage. 
2. Rugby. 
3. Spania.   
 

Morten Undal, Bergen 
1. Ok, fornøyd. 
2. Motorsykkel og stå på ski. 
3. Turer med MC, å jobbe i hagen. 

Carolina Nilsson, Bergen 
1. Ok. 
2. Gå tur med Selma, min hund. 
3. Thailand.  
 

Marius W. Boge, Bergen 
1. Helt ok. 
2. MC, trommer og Danmark. 
3. Østlandet og Danmark.   
 



 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Returadresse 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening 
Mantena AS Grorud 
Eilert Smiths vei 1 
0975 Oslo 
 
Telefon: 456 93 141   
E-post:   njf-grorud@mantena.org 

† 
 
Takk for vennlig deltagelse ved vår 
bror Asles Bortgang. 
Søstrene Aud, Snefrid og Turid 
 
Hjertelig takk for blomster til vår 
kjære Svein Arne Myhr sin bort-
gang. 
Inger-Lise m/familie 
 
 
 

Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 456 93 141. Eller send oss e-post/kort. Annonsen koster ingenting.                          

njf-grorud@mantena.org 

Takk 

Tusen takk for gaver som pensjonist 
i Mantena og foreningen. Takk til 
alle kolleger i Mantena for mange 
fine år i sammen. 
Med vennlig hilsen Tom Børresen 
 
Vil med dette takke for oppmerk-
somheten / blomster jeg fikk på min 
85-årsdag.  
Hilsen Asle Sagen 
 
Tusen takk for blomstene jeg fikk på 
min 75-årsdag. 
Hilsen  Kjell Brenna 
 
Tusen takk for blomsten jeg fikk til 
min 70-årsdag. 
Med Hilsen Ragnar Granli 
 
Jeg takker for blomster på  
70-årsdagen. 
Hilsen Svein Smestad 
 
Tusen takk til verkstedarbeiderfore-
ningen for hyggelig blomsterhilsen 
på min 70-årsdag. 
Med vennlig hilsen Arne Høibraaten 
 
Tusen takk for blomstene jeg fikk på 
min 75-årsdag. 
Hilsen Jan Kullerud 
 
Tusen takk for blomstene jeg fikk på 
min 70-årsdag. 
Hilsen Jan Erik Voll 
 
Tusen takk for blomstene jeg fikk på 
min 75-årsdag. 
Hilsen Tore Berntsen 
 
Tusen takk for blomsten jeg fikk på 
min 85-årsdag. 
Hilsen Ragnar Skarmoen 
 
 
 
 
 

 
En stor takk til Mantena, fagfore-
ningen og kollegaer ved min av-
gang. 
Med vennlig hilsen  
Jan Ivar Bratbakken 
 
En takk til Mantena, fagforeningen 
og kollegaer ved min avgang. 
Hilsen Svein Johnsrud 
 
Tusen takk for oppmerksomheten 
jeg fikk fra Mantena og foreningen 
ved min avgang.  
Vennlig hilsen Dag Egil Sørli 
 
 
 

Tusen takk for fine blomster på 
min 75-årsdag. 
Hilsen Asbjørn Hansen  
«Burgutten» verkstedburet  
 
Tusen takk for  blomsten på 80-
årsdagen. 
Hilsen Per Ivar Flatla 
 
Tusen takk for de fine blomstene 
jeg fikk på min 85-årsdag. 
Hilsen Øyvind Larsen 
 
 
 
 
 
 

Tusen takk for all oppmerksomhet 
ved min avgang som pensjonist. 
Hilsen Nils Bull 
 
Tusen takk til foreningen og Mante-
na for oppmerksomhet ved min av-
gang. Og til kollegaer for godt sam-
vær gjennom alle år. 
Hilsen Steinar Hexeberg 
 
Tusen takk til transport, lager og 
foreningen for oppmerksomheten 
ved min avgang 1. mai. 
Hilsen Odd Vidar Hagen. 
 


