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Hvordan utføre arbeid 

som offentlig person i  

sosialmediajungel.  

Samfunnet blir mer og mer offentlig 

med at alle har smartmobiler ønsker 

å være sin egen mediacaster, hvem 

legger ikke ut bilder på Instagram, 

Facebook, Twitter og Snapchat av 

hendelser og ting 

rundt oss.   

Det oppstår ofte 

mange hendelser 

som kan bli filmet 

av andre når vi 

utfører arbeid i 

Sporveien, det 

være seg førere, 

verksted og anlegg 

som utfører arbeid 

ute i det offentlige 

rom. Mye av det som blir tatt bilde 

og filmet forblir på enheten. Men blir 

det publisert på sosiale medier f.eks. 

skal den det har blitt tatt bilde av 

godkjenne bruken.  Dette står det 

om i åndsverksloven og straffeloven. 

Mange av de som reiser med Spor-

veien har egne oppfatninger på hva 

som er rett og galt, ikke alle kjenner 

til hvilke retningslinjer vi har i Spor-

veien. Dette være seg førere av trikk 

og bane som ønsker å kaste av 

uønskede passasjerer, for oss er 

dette en selvfølge for andre vil dette 

strid mot dem sin fornuft. Kollektivt-

ransporten er «alle mannseie» og 

man kan stort sett gjøre som man 

selv ønsker. Når man blir tilsnakket 

er dette nærmest uhørt, da er det 

lett å lirke frem mobilen å 

filme det hele. Toppen av 

kaka bli å «dele» det med 

alle sine «venner» kan like 

og dele det videre.  Dele bilder eller 

opptak av personer uten deres viten 

eller godkjenning er ikke tillatt dette 

kommer frem i  

Åndsverksloven, § 

104. 

Retten til eget  

bilde 

Fotografi som avbil-

der en person, kan 

ikke gjengis eller 

vises offentlig uten 

samtykke av den 

avbildede . Med 

unntak.  

 

Blir du utsatt og opplever at noen tar 

bilder eller film når du utfører job-

ben din kan du si fra til vedkommen-

de at du ikke ønsker dette publisert. 

Blir dette da publisert må du ta dette 

videre med leder, VO eller tillitsvalgt 

som har mulighet til å gå videre med 

dette.  

   

Du skal føle deg trygg på jobb! 

 
 

HVO Geirr Delphin Cranner.  
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 Det nye lakkteltet på  

Majorstua 
Her ser vi fra 

venstre prosjekt-

ansvarlig Ole-

Andrè Homme-

foss, hms-

rådgiver Sten von 

der Fehr og Ma-

rius Juul Johan-

sen verneombud 

på Ryen i den 

nye lakkhallen på 

Majorstua. De 

har ikke verne-

maske for å skju-

le sin identitet, 

men fordi det da 

var sikrest i ar-

beidsmiljøet der.  

Det var først et opplegg for lakkeringen som Arbeidstil-

synet heller ikke kunne godkjenne. Verneombudene 

Marius JJ og Vidar Kleven var viktige bidragsytere i den-

ne prosessen. Da Rune fra Osa og vi fra verne-siden sto 

sammen om å overbevise Sporveisledelsen, så ble det 

bevilget 2,5 -3 millioner for å få dette riktig i gang.   

Det ble kjøpt inn og satt opp et telt som skulle oppfylle 

alle krav og være med alt nødvendig utstyr for å skape 

et trygt arbeidsmiljø med alt nødvendig sikkerhetsut-

styr.  

Nå skulle vi kunne få MX vognene lakkert etter riktige 

forutsetninger, på et anlegg Sporveien kunne være be-

kjent av. Nå skulle det være sikkerhet for både de som 

gjør lakkeringsjobben og for de som jobber i området 

rundt hallen. I utgangspunktet før teltet ble en realitet, 

var det bare punktlakkeriing som var Med dette teltet 

skal det være mulig å få lakkert hele togsett.   

Dessverre visste anlegget seg i første omgang å ikke 

være tilstrekkelig, så arbeidet ble igjen stoppet. Verne-

siden har vært delaktig med forslag til forbedringer for å 

få ting i orden. Prosjektledelsen, leverandøren av teltet 

og Exxtra (lakkeringsfirmaet) har igjen å vise at dette er 

kan godkjennes. 

Det har blant annet vært bedre tetting og riktigere til-

førsel av luft. Dette og andre detaljer skal gi lovlige ar-

beidsforhold og bra kvaliteten på 

lakkeringen. Foreløpig lakkeres det 

derfor på halv kapasitet, over to skift 

noe som selvfølgelig reduserer prob-

lemene. Vi regner med at alt faller 

på plass etter hvert. Det har det kan-

skje gjort når du leser dette. Det skal 

tas tester før godkjenning, så vi er rimelige sikre på at 

dette blir bra. 

Vernesiden og Osa har vært pådrivere på dette prosjek-

tet. Vi har to flinke verneombud som følger dette opp, 

altså Marius Juul Johansen og Vidar Kleven. Marius har 

drevet et lakkeringsverksted, så her har vi kompetanse 

på både fag og riktig HMS.  

Dette blir et eksempel på at når ledelsen og vi samarbei-

der, så blir resultatet bra. Kvaliteten bør bli bra, i hvert 

fall hvis de hører på rådene til tidligere mesterlakkerer 

Marius. Vi håper som sagt at dette vil bli et bra anlegg, 

men at det bare skal være et bra midlertidig anlegg. 

Målet er at vi får en ny lakkhall som ikke bare er et telt, 

men en hall som inneholder alt et moderne anlegg bør 

ha.  

Vi på  vernesiden og Osa mener en lakkeringshall på 

eget område og i egen regi vil være en viktig del av 

Sporveiens totale virksomhet. Denne lakkeringen er en 

del av MIdlife oppgraderingen av MX vognene og alle 

vognene vil gradvis gå igjennom denne prosessen. Med 

et togsett i uka bort-

sett fra høytider og 

ferieavvikling så vil 

dette selvfølgelig ta 

tid. Men det går altså 

sakte og sikkert riktig 

vei. Vi på verne-siden 

sier oss foreløpig 

fornøyd med dette, 

men Vidar og Marius 

kommer garantert til 

å ta noe turer for å se 

om kvalitet og sikker-

het. Ivaretas. Det er 

lett å se om kvalite-

ten blir bra. De nylak-

kerte MX vognene er 

veldig synlig i trafikk-

bildet. Vi vil komme tilbake til mid-

life oppgraderingen på et senere 

tidspunkt. 

HVO Morten Waglen. 

Foto: Waglen 

Foto: Waglen 



Frustrasjon, ansvar og 

HMS. 
Hvordan henger frustrasjon, ansvar og HMS sammen 

med god HMS?  

Det er mange ting som man kan bli frustrert over i ar-

beidshverdagen og i 

livet ellers. Frustra-

sjon er en følelse 

som fremkalles når 

man blir hindret, 

eller ikke oppnår 

sine mål. Dette kan 

være personlige mål 

eller oppfattelse av 

rettferdighet. At 

man ikke kan påvirke 

egen situasjon blir 

veldig fremtredende i ansatt og leder forholdet. Ansatte 

er ofte prisgitt at leder får gjennomført tiltak som har 

betydning for trivsel, sikkerhet og psykososialt arbeids-

miljø. Forskjellsbehandling skaper også frustrasjoner og 

misnøye. I sum vil dette også kunne påvirke  

sykefraværsstatistikken, tør jeg påstå.  

Hva kan man gjøre da? Jeg tror  det er viktig 

at man blir sett og anerkjent av sin leder. 

Lederen tar ansvaret, tilrettelegger arbeidet 

og arbeidsplassen slik at man ikke blir utsatt 

for uheldig arbeidsbelastning eller farer. 

Noen farer og belastninger er lette å unngå, 

enten det er hjelpemidler i kontorlandskap, 

tilgjengelighet, gangveier, etc. Det meste er 

lavkosttiltak! Hvorfor skal  arbeidstakere da 

bli frustrerte og misnøye bli skapt?  

Her vil jeg rette kritikk til ledelsen og spørre, hvem har 

arbeidsgiveransvaret og ansvaret for tilrettelegging? Jeg 

har ved flere anledninger opplevd at man henviser til 

eks. et prosjekt som har ansvaret for at ting er på plass. 

Det er ikke prosjektet som har arbeidsgiveransvaret, det 

er leder som har personalansvaret.  

Er det greit å sende ansatte ut til å utføre en jobb når 

det er fare for skade? Jeg vil si NEI!  

Nå er det lett på peke på leder og si de ikke gjør jobben 

sin eller tar eller er beviste sitt arbeidsgiveransvar.  

Sporveien er innrettet med forskjellige ledere som har 

ansvaret for forskjellige områder, områder som arbeids-

takere krysser når man utfører sitt 

arbeid.  

En oppfordringen da er: Det må bli 

slutt på at leder ikke gis mulighet til 

å utøve sitt personalansvar og ledere 

må bli beviste sitt personalansvar . 

Det er viktig at man i mye større grad samarbeider på 

tvers av avdelinger og ansvar.  

Jeg tror at de avdelinger med ledere 

som tar ansvar og har engasjement 

ovenfor sine ansatte også har lavere 

sykefravær enn på  de steder hvor det 

er motsatt.  

HVO Geirr Delphin Cranner.  

Grefsen  

verksted. 
 Der foregår det mye og ikke alt går etter tidskjemaet. 

Mortens kro ble tidlig tømt for nedriving og oppbygging, 

men det tok dessverre unødvendig lang tid før arbeidet 

startet. Det ble forsinkelser hvor prosjekt og entrepre-

nør har skyldt på hverandre uten at vi 

vet alle detaljene og har plass til å skriv 

om det.  

Med bedre info fra entreprenøren an-

gående faktisk startdato, så hadde det 

vel vært mindre irritasjon.  Men nå ser 

det ut som det begynner å hjelpe.  

Og tålmodigheten til de an-

satte, vil forhåpentligvis be-

lønnes. Første del på 

mottakshallen er også godt i 

gang.  

Verne-ombudene Øivind 

Iversen og Beate Aurstad har 

i mange år gjort stor innsats i 

verksted, vognhall og ren-

hold. Prosjektet medfører så 

mye involvering fra verne-

ombudene så for å gjøre 

vernearbeidet på verkstedet mind-

re sårbart og belastende blir Roger 

Johansen nytt verneombud etter 

hvert. Vi ønsker Roger velkommen 

inn i våre rekker når alle formalite-

ter er ordnet. 

HVO Morten Waglen. 

Foto,  Wikipedia 

Foto: Roger 



På Etterstad skal det 

også bygges. 
Uten at vi skal gå altfor dypt inn i det, så vil vi vise at det 

skal foregå ting der også. Fra Helsfyr og opp til Hellerud 

vil mye endres både i for Sporveien og for bydelen.  For 

Etterstad base der Infrastrukturenheten T-bane holder 

til og for Brynseng stasjon.  

Det skjer også mye med Ellingsrudåsen/ Mortensruds-

traseen som vil gå i fjellet opp til Hellerud stasjon. Det er 

mange prosjekter som går i hverandre og det er vel ikke 

alle detaljer som er ferdig prosjektert. Men erfaringene 

viser at det er viktig for sluttresultatet at verne-siden og 

foreningen blir involvert og engasjerer seg. Det blir gjer-

ne bedre da og det tjener bedriften på.  

 

 

Det som er rødt 

på den øverste 

Etterstad-tegningen er nybygg. Kan nevne at likerette-

ren blir flyttet fra nederst til høyre til nærmest brua ved 

Helsfyr. Det blir innvendige skinne og pukk-lager med 

lessing, så det blir mindre støy for omgivelsene.  

 

Vi vil komme tilbake med nærmere beskrivelser senere, 

men det blir kanskje i et annet sted enn vo nytt. Det om 

Brynseng er allerede mer beskrevet på Osa sidene.                                                                            

Nye Etterstad base og Brynseng stasjon blir omtrent 

sånn. 

 

 

Hvo Morten Waglen 



Mer konkurranse skal gi en 

bedre jernbane 

 

Hentet fra EU`s jernbanepakke 4 

Konkurranse er et virke-

middel som skal brukes 

innen alle transportområ-

der. For jernbanen skal det 

bidra til et bedre togtilbud, 

åpne jernbanesektoren for 

mer innovasjon og sikre at 

det offentlige betaler riktig 

pris for kjøp av persontog-

transport. 

Jernbanepakken realiserer 

likeverdige vilkår for mar-

kedsadgang og muligheten 

til å tilby og utføre jernbanetjenester i Europa. Jern-

banesektoren i Europa har hatt utfordringer med 

nasjonale særordninger som har gjort det vanskelig 

for nye aktører å etablere seg med nye, gode tje-

nester. Dette har bidratt til å svekke jernbanen i 

konkurranse med blant annet veitransport. 

Som kjent er jernbanen ute på anbud, denne uka 

ble det kjent at engelske Go-Ahead skal frakte folk 

til og fra på Sørlandsbanen, vi har kunnet se direk-

tører fra selskapet og samferdselsminister være fra 

seg i ekstase over tildelingen. Det var ikke mangel 

på gode ord på hvor mye bedre kvalitet vi som for-

brukere kan vente oss.  

 

Pris-overraskelsen 

Jernbanedirektoratet sa på forhånd at pris skulle 

telle 40 prosent, kvalitet og hensyn til ansatte 60 

prosent. Likevel ga pris seier for 

Go-Ahead i finalerunden foran 

NSB og svenske SJ 

Googler man selskapet så kan 

mye tyde på at vi kan forvente 

oss store endringer med tiden. I 

hjemlandet England er de på bunn på kundetil-

fredshet og har dårlig regularitet.  

De bedyrer at ansattes vilkår ikke skal røres med 

det første………… 

Helt til neste tariffor-

handling, da gir det 

mulighet for arbeidsgi-

ver å forhandle på vil-

kår.  

Ser man til bussbran-

sjen som vi kjenner 

best til har konkurran-

se medført negative 

utvikling av arbeidsmil-

jø.  

Arbeid og sosialdepar-

tementet har utarbei-

det en rapport om 

konkurranseutsetting 

av offentlige tjenester. 

Det oppsummeres i en 

tabell hvilke endringer 

de ansatte har opplevd 

med konkurranseut-

settingen.     

Dette er for meg viktige deler av tryggheten i min 

arbeidstilværelse og livssituasjon, jeg antar det er 

likt for de fleste.  

Trygghet er en primærfølelse, hvordan hadde 

tryggheten blitt ivaretatt om 

Sporveien hadde blitt tatt over 

av det samme eller andre?  

 

HVO Geirr 
D. Cranner 

Tema  Rutebuss  

Fagorganisering og 
samarbeidsklima  

Dårligere relasjoner 
mellom fagforening 
og ledelse ifølge 
enkelte, god relasjon 
til ledelse ifølge 
andre  

Ansettelsesformer 
og arbeidsstokk  

Ansatte opplever at 
det er lavere grunn-

Tariffavtaler og lønn  Ansatte svarer at 

Opplevelse av pen-
sjonsvilkår  

Ansatte svarer at 
pensjon er dårligere  

Arbeidsvilkår og 
arbeidstid  

Mer stress og ar-
beidsbelastning  

Framtidsutsikter og 
(u)trygghet  

Mindre jobbsikkerhet 
for enkelte, mer for 
andre  

Pensjon – funn fra 
delrapport  

Enkelte får forbedre-
de vilkår, andre 
dårligere  



 

 

Dataopplæring er fortsatt 
mulig bruk denne  
muligheten ! 
 
Hei 
Det er fortsatt mulig å få opplæring 
i de datasystemene Sporveien bru-
ker. Alle som vil kan få denne opp-
læringa, ikke bare de som sto på 
den opprinnelige lista over interes-
serte.  
Det er vår kollega Raveendran Na-
garajah som har opplæringa. Du må 
sjøl ta kontakt. Raveendran har 
tlf.nr. 93 64 41 73. 
 
Det krever at du gjør en innsats sjøl, 
og virkelig prøver. Ravi kan ikke si 
«Simsalabim», og så er all kunnska-
pen inni hodet ditt! 
Du må også være litt fleksibel og 
samarbeidsvillig når det gjelder å 
finne tidspunkt for opplæringa. Da 
finner dere en tid som passer beg-
ge. 
 
Minner om at du får betalt for den-
ne opplæringa.  
 
Det vil være mulighet for opplæring 
ut oktober. 
 

VO Siri Lill.  

 

 

Skinnebrudd! 

Det er natt og midt i gata. 
Det jobbes både dag og natt i Infra-
strukturenheten ute i trafikken. VI, 
altså Paul Kristiansen HMS rådgiver 
og Morten Waglen Hvo var ute en 
natt for å se på driften og hvor flin-
ke folk er til å sikre 
seg og til å bruke 
verneutstyr og 
annet som er på-
krevet. Det er mye 
som kan skje når 
alt og alle kan på-
virke arbeidsmil-
jøet ditt. Det er 
trikker, busser, 
biler, folk i festhu-
mør og en del du 
ikke vil ha de. Alt 
dette kan være på 
og rundt arbeids-

plassen din. Da er det veldig viktig 
at man passer på hverandre for de 
farlige situasjoner som kan oppstå 
og at man gjør det til et felles an-
svar at alle bruker riktig verneut-
styr. Det var godt å se at det var 
gjennomtenkte tiltak som sikret 
disse karene, så de var i hvert fall 
trygge for det meste man kan forut-

se. Her er noen bil-
der fra det som vel 
er en typisk natt med 
skinnebrudd. Her er 
det pigging og tør-
king for å få plass og 
forhold til sveising-
en. Det er flinke folk 
og god Sporveisre-
klame for både fag 
og HMS. 

 

 

HVO Morten Waglen 

Nytt fra... 

Foto: Waglen 

Foto: Waglen 

http://tlf.nr


Tredje AMU ble avholdt 21.9. 
 
Helsefremmende skiftarbeid, 
utfordrende med stadig økende 
drift og vedlikehold. Bedriften har 
en forebyggende tilnærming med 
tanke på belastningen for arbeids-
takere. Det er et prosjekt på Etter-
stad som går over et år som til nå 
gir gode resultater.  
 
Organisasjonsmåling (MAU), det 
har blitt en ny leverandør av årets 
måling, har kom det kritikk om ut-
velgelsen av undersøkelsen og pro-
sessen med å velge leverandør. 
Man ønsker åpenhet rundt under-
søkelsen og resultatene, tillitsvalg-
te og vernetjenesten skal delta på 
arbeidet med å lage handlingsplan.  
 
GDPR, Sporveien har nedlagt et 
stort arbeid i kartlegging av hvor-
dan sensitiv data blir behandlet og 
hvilke rutiner vi har rundt dette. 
Det ar anbefalt at ansvaret for per-
sonvern legges ut i linjen, det skal 
også utarbeides rutiner på utleve-
ring av personopplysninger på 
spørsmål fra ansatte.  
 
Zalaris; flere har problemer med 
appen og lønnslippen, det er pålog-
ging. Lønnslippen er vanskelig å 
forstå og er over flere sider, 2-20 
sider i noen tilfeller. Her fikk ar-
beidsgiver kritikk og må jobbe frem 
tiltak.  
 
Sykefravær, Sporveien har et høyt 
fravær som det ser ut at man ikke 
greier å få ned, det har blitt utar-
beidet en sykefraværsstrategi. Små 
enheter vil naturlig være sårbare 
for sykdom, det er viktig å komme 
med kompenserende tiltak slik at 
belastningen ikke øker på de som 
er igjen.  
 
 

Hastus og selfservice, opp-
graderingen har medført at 
førere har tatt i bruk selfser-
vice som har blitt arbeids-
portalen til føreren, det opp-
leves en del feil og tungvint 
selv om den skulle lette mye 
arbeid. BML spesielt på trik-
ken har store utfordringer 
med oppgraderingen. Det 
ble etter det jeg oppfatter en 
evaluering av HASTUS 2016.  
Det ble foreslått også om at 
rødeoppslag kan leses og 
kvitteres på selfservice.  
 
Konsernsjefen informerte at 
Sporveien utreder Oslo mo-
dellen som omhandler virke-
midler mot sosial dumping. 
Arbeidet i trikkeprosjektet 
angående infrastruktur og 
baser er i rute. Holtet må 
endres da reguleringsplanen 
sier området skal bli boliger 
om 10 år. Dette vil gjøre ar-
beidet med en tredje base 
mer og mer aktuell, nordre 
åsen (Skeid banen) tenker 
man er en aktuell lokasjon. 
Tunell for å frigi plass til syk-
kelvei er vedtatt ned fra Eke-
bergrestauranten og at trik-
ken vil få en drøyt 200m tu-
nell.    
 
HVO informerer, stoler på 
MX ønskes prosjektet tas 
opp på nytt. Lærdom av av-
vikene som oljesølet, viktig 
med gjennomgang av vars-
lingsrutiner. Involvering i 
granskinger.  
 
HMS-sjefen. Videre arbeid 
av verneresamlingen i våres, 
her kom det frem en del for-
slag som man må jobbe vi-
dere med. Oljesølet på Ryen 
er under gransking.   

A M U   

A M U   
r e p r e s e n t a n t e r   
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Geir Jørgen H Stavheim  

41 år. Ansatt i Sporveien i 21 år 

Verneombud siden 2006 . 

 

Jobber med kjøreledning og annet 

spennende på Trikken. Har spen-

ning i hverdagen med andre ord. 

Er vanligvis på Holtet, men inntil 

videre på Majorstua  

Sees vanligvis i gult med refleks, så 

her fant vi på noe annet.                      

Denne gangen er det Geir Jørgen 

H. Stavheim som vi tar en liten prat 

med. Han er et kjent syn oppe på 

gule maskiner der de vedlikeholder 

og reparerer alt som måtte fore-

komme av feil på kjøreledningsan-

legget. Han ble verneombud fordi 

dette var viktig. «Det er givende å 

være verneombud, man blir hørt 

og satt pris på.» forteller han. Man 

får være med å påvirke ting og får 

innsyn i det som skjer. Har vært 

spesielt opptatt med prosessen 

med å etablere seg på Majorstua, 

og følge opp det de bygger der og 

på det framtidige Holtet/ Skulle-

rud. Han har mye spenning i hver-

dagen og kan fortelle at et av prob-

lemene er forbruk av hjelmer når 

det er ettersyn av kjøreledningsan-

legget. Det krever mye konsentra-

sjon når man skal se på damer 

samtidig. Heldigvis er det aldri 

skjedd noen skade. Humoren sitter 

løst som dere skjønner, men Geir 

er en del av et arbeidsteam som 

virkelig må ha fokus på HMSèn for 

både seg sjøl og alle rundt dem i 

byen. Vi kan også fortelle at Geir er 

en allsidig mann, han spiller på 

mange strenger. På flere måter! 

Blant annet så har han vært enga-

sjert i Akan tidligere, er plasstillits-

valgt i OSA og har alltid drevet med 

mye i fritiden.  Han har en aktiv 

hobby(?)der han og kona reiser 

rundt og spiller og underholder 

både her og der. «Bare I» kalles de 

og finnes på nettet. Vi setter pris 

på at verneombudene engasjerer 

seg både på jobb og fritid. Verne-

siden mener det, at alle ansatte og 

også bedriften har det best når de 

gjør det. Vi ønsker Geir Jørgen lyk-

ke til videre i både jobb og fritid. 

KONTAKT OSS 

Sporveiens Hovedvernombud: 

Geirr D. Cranner,  
(vara: Morten Waglen) 
HVO Sporveien AS. 
Tlf: 977 28 126 

 

Morten Waglen,  
(vara: Geirr D. Cranner) 
HVO Sporveien IE, PE,  
Tlf: 951 79 955 

 

Mounir Sabeur Pedersen, 
HVO Sporveien T-bane,  
Tlf: 400 59 876 

 

Nils Trikken  Samuelsen, 

HVO Sporveien trikken,  

Tlf: 468 69 680  

 

Personlige vara til AMU: 

Jan Einar Gundersen,  
VO i Sporveien T-bane, 
Tlf: 911 97 155 

 

Abdul Najeeb,  
VO Sporveien Trikken, 
Tlf: 932 35 316 

 

Marius Juul Johansen,  

Sporveien PE, 

Tlf:  404 03 719 

Portrett Verneombud. 


