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Lederen
Overenskomsten 2011
Af: Preben S. Pedersen
Så kom overenskomsten 2011 i hus,
eller rettere den blev forhandlet på
plads med finansministeren. Overenskomstsresultatet ligger noget under,
hvad vi - som faglig organisation – mener, er et acceptabelt resultat, om end
det er næsten lige så magert, som vi
havde frygtet. De medlemmer som i
januar måned har deltaget i en lokalgruppe generalforsamling med indlæg
fra LPO's daglige ledelse, er i hvert fald
vidende om, hvor behersket LPO's forventningsniveau til overenskomstresultatet var. Krisetid, stigende ledighed og
en negativ udmøntning af reguleringsordningen er ikke det bedste afsæt for
en større lønfremgang.
Men er det så bare skidt det hele, og
hvis det er, hvorfor så ikke bare anbefale et nej, arbejde stenhårdt for at
få resultatet stemt ned, og så ellers se
at komme i "konflikt-mode"?
For det første er det ikke bare skidt det
hele. Taktisk set er den største gevinst
formentlig aftalen om en kun 2-årig
overenskomst. Man kunne jo lidt humoristisk anføre, at det vigtigste, i tilfælde
af en meget ringe overenskomst, vel er
at den er så kort, som muligt. En 2-årig
overenskomst åbner mulighed for at
komme tilbage på sporet med en fornuftig generel lønudvikling allerede i
2013, for det tilfælde at den økonomiske krise og den generelle afmatning i
samfundet til den tid skulle vise sig at
være på retur. Det er formentlig også
lykkedes for vore forhandlere at sikre
reallønnen i 2012, dog med reguleringsordningen som en ubekendt. Antagelsen er, at reguleringsordningen denne gang vil få en positiv indvirkning på
vores lønudvikling, idet et eventuelt
opsving indledningsvis vil have en positiv indvirkning på løndannelsen i den
private sektor. Der er også visse gevinster på området omkring seniorfastholdelse, især for de tjenestemænd, som
efter udløbet af de aftalte overgangsordningen i 2019, vælger at blive på
arbejdsmarkedet også efter de har optjent 37 pensions år. Gevinsten for denne gruppe er en fastholdelsesbonus på
15 % af årslønnen. Det er ligeledes
positivt at både Minipensionen og
Gruppelivs ordningen forhøjes, og at
Kompetencefonden videreføres med 40
mill. kr. årligt. Sidst, men ikke mindst, er

der opnået en fordobling af den såkaldte loss of license, altså økonomisk
kompensation hvis man afskediges
som følge af varigt tab af helbredsgodkendelsen. Ordningen omfatter alt overenskomstansat lokomotivpersonale.
Omvendt. Det har virkelig også været
tid for at sluge kameler. Ud over de
nærmest ikke eksisterende lønstigninger, og den helt atypiske aftale om faldende realløn (om end den begrundes i
den negative reguleringsordning), er
det især beskæmmende, at stort set
alle berørte aftaler med relation
til tilbagetrækning og pension er forringet. Ikke mindst tjenestemænd - som
skulle have fået den ide at forlade arbejdsmarkedet tidligere end planlagt af
"regnedrengene" i finansministeriet kan se frem til et ordentligt hak i tuden.
Det skal dog understreges at forringelserne til trods, er en accept af CFU
forliget ikke et udtryk for støtte til regeringens planer om afskaffelse af efterlønnen.
Sidst men ikke mindst. Det er med nogen utryghed, at LPO ser frem mod de
kommende års udvikling i pristal og
inflation. Prisen på råolie og den historisk lave rente skal altså ikke stige ret
meget, før enhver tro på fastholdelse af
reallønnen i 2012 går fløjten.
Ud over den nævnte realløns udfordring og pensionsforringelserne, har
det været skuffende for os i LPO DSB,
at et krav om større fleksibilitet på det
statslige arbejdsmarked ikke er fulgt op
af højere løn eller bedre vilkår for arbejde på 2. og 3. skift og ikke mindst for
arbejde i weekender og på helligdage.
Hvis man politisk efterspørger fleksibilitet, må man også forvente, at det koster. Noget tyder dog på, at finansministerens hede drøm om et mere fleksibelt arbejdsmarked - denne gang - ikke
var møntet på fleksibel arbejdstid, som
ellers antaget i lederen i Det Blå Blad
nr. 3/2010, men på en mere fleksibel
(læs: senere) tilbagetrækningsalder.
Det har også været virkelig beskæmmende at opleve transportministeren
politiseren i dagene op til overenskomstens indgåelse med budskaber om
helt urealistiske lønstigninger i staten.
Bl.a. blev en kraftig stigning i lokomotivfører lønnen fremhævet. LPO vil på det
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kraftigste tage afstand fra den manipulering af offentligheden, sådanne statements skaber. Og så ellers en gang for
alle slå fast, at de nævnte lønstigninger
intet har med virkeligheden - i forhold til
den generelle lønudvikling for lokomotivførere i staten - at gøre. Men ligesom
med så meget andet af regeringens
politik, handler det vel også her om, at
man har fundet nogle få eksempler og
generaliseret ud fra dem. Og da lønsystemet for DJ medlemmer i DSB jo som
bekendt er ændret, vil det være muligt
at finde enkelte store, men isolerede, udsving, som i øvrigt intet har med
overenskomsten og overenskomstforhandlingerne at gøre.
Netop ovennævnte - som har afstedkommet den antagelse i offentligheden,
at lokomotivpersonalet i DSB er blevet
forgyldt - er medvirkende til, at LPO og
DJ finder det problematisk at anbefale
medlemskredsen at stemme nej til
overenskomsten. Taktisk set kunne det
også virke som en god ide at gemme
midlerne i konfliktfonden til en anden
god gang, idet overenskomstforliget
med overvejende sandsynlighed - i
tilfælde af et nej og efterfølgende konflikt - vil blive ophøjet til lov.
Der pågår i skrivende stund fortsat forhandling med DSB om fornyelse af
såvel fællesoverenskomsten, som organisationsaftalerne. Det hidtidige forløb indikerer, at der kan hentes nogle
mindre forbedringer, som pynter lidt på
helhedsindtrykket. Ovennævnte skal
afklares og afsluttes inden for det såkaldte 4 ugers vindue, og vil således
blive en del af det endelige overenskomstresultat.
Yderligere information følger. Måske
endda inden denne leder går i trykken. Indtil da er LPO DSB’s anbefaling
til medlemmerne "kun" et betinget ja til
overenskomsten.
Og til Finansminister Claus Hjort. Hvis
dette magre resultat kan bæres hjem,
hvad så med om du holder inde med dit
mantra om, at fagbevægelsen ikke kan
levere "varen" i en krisetid. Måske det
snart er tiden, at Regeringen leverer
varen, og trækker i arbejdstøjet. Det
har været savnet længe.
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LPO DSB - områdegruppebestyrelsens studietur til
EU-Parlamentet i Bruxelles 8.-11. november 2010.
Af: Peter Kanstrup, områdegruppekasserer
Områdegruppebestyrelsen var i uge
45 i Bruxelles med det formål at
besøge Europaparlamentet og mødes med 2 af de danske parlamentarikere, Ole Christensen og Dan
Jørgensen. Desuden var turen en
del af områdegruppebestyrelsens
årlige seminar. Sidst men ikke
mindst var turen arrangeret med det
mål at gøre lokomotivpersonalets
faglige repræsentanter klogere på
EU's opbygning og virke, idet stadig
flere regler og forordninger med
betydning for vores dagligdag udspringer af regler, cirkulærer, direktiver, mv. fra netop EU.

Områdegruppebestyrelsen, inkl. en
enkelt suppleant, mødtes mandag
den 8. november om morgenen i
Kastrup Lufthavn, hvorfra vi skulle
flyve til Bruxelles. Flyveturen varede
1½ time, så vi var fremme på hotellet lidt over middag. Den resterende
del af dagen gik med internt møde i
områdegruppebestyrelsen, fælles
spisning og ikke mindst internt socialt samvær, som ellers ofte i dagligdagen har svære vilkår i vores be-

styrelse, fordi vi er spredt ud over
hele landet.
Dagen efter gik turen til Parlamentet, hvor vi mødtes med vores guide
kl. 10.00. Da formanden havde givet
strenge instrukser om, at vi under
ingen omstændigheder måtte komme for sent, var turen ud til Parlamentet tilrettelagt med rigelig luft i
”køreplanen”. Det betød så imidlertid, at vi måtte vente knap 1½ time
udenfor i et par graders varme (og
så var det lige pludselig områdegruppekassererens planlægning,
der var noget galt med). Guiden
arbejdede for flere af de danske
europaparlamentarikere, i øvrigt på
tværs af partiskel, og viste sig at
have en formidabel viden om parlamentet, dets historie, men også nok
så interessant om mange af de
snørklede arbejdsgange, som ligger
til grund for hele institutionens virke.
Vi startede ud med at overvære et
møde i Plenarsalen, som svarer til
folketingssalen på Christiansborg.
Mødet i salen den dag handlede om
finanskrisen og politiske tiltag til
stabilisering af valuta og økonomi.
Til mødet var en endog meget prominent gæst, nemlig formanden for
EU kommissionen, Jose Manuel
Barroso (mindre kunne ikke gøre
det, når LPO var i byen). Herefter
var der rundvisning i hele bygningen, en let frokost og derefter møde
med Ole og Dan (som dog kun kun-
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ne deltage i en mindre del af mødet). Hovedemnerne var europæisk
beskæftigelsespolitik og lidt om
transportpolitikken. Efter dette møde gik vi videre til den anden ende
af den enorme bygning (en mindre
dagsrejse) for at overvære et møde
i beskæftigelsesudvalget.

Dan Jørgensen beretter
Mødet blev holdt i en "lille" møde
sal med plads til et par hundrede
udvalgsmedlemmer, deres assistenter, presse, tilhørere og de allestedsnærværende ca. 25 tolke, som
sikrer simultan oversættelse til de
mange officielle sprog i EU. Ja, man
kan mene meget om EU, men det
er vanskeligt ikke at blive imponeret
over "maskinens" enorme omfang.
Om aftenen var områdegruppen
vært med en middag for Ole Christensen. På grund af nærmest skybrudslignende regnvejr og misforståelser vedr. Bruxelles omfattende
net af sporvogne (og taxaerne langsomlighed), var det nær blevet en
middag uden vært, idet Ole var første mand på restauranten. Ole tog
det dog pænt, og om end med nogen forsinkelse var vi alle samlet en
god ½ time efter seneste ankomsttidspunkt, ups…
Onsdag var primært en dag på
egen hånd, hvor belgisk kultur og
de kendte seværdigheder i Bruxelles, f.eks. Atomium, Grande Place og Manneken Pis, kunne opleves. Da Belgien også er kendt for
en meget omfattende ølkultur følte
flere sig draget mod at udforske
denne nærmere. Om aftenen var
der igen samling og fælles spisning.
Inden hjemrejsen torsdag eftermiddag, afholdt områdegruppebestyrelsen bestyrelsesmøde i øvrigt med

Det store EU-parlament
deltagelse af vores gæst på turen,
næstformand i DJ, Henrik Horup.
Emnerne var både med relation til
oplevelserne tirsdag i EU, og - skal
vi kalde det - mere jordnære emner
med direkte relation til lokomotivpersonalets dagligdag, f.eks. det stigende antal personale juridiske sager, som i forbundet netop (som
oftest) behandles af Henrik.
Klokken 15.00 gik turen så med bus
mod lufthavnen. Efter den obligato-

riske ventetid i lufthavnen (hvorfor
klager passagererne mon aldrig
over ventetid i flytrafikken?) fløj vi
tilbage mod Danmark, en i øvrigt
helt igennem turbulent tur, som kunne få enhver tale om slingrende tog
og dårlige skinner til at ligne en ligegyldig historie fra jernbanetransportens trivielle dagligdag.
Og hvad fik LPO så ud af anstrengelserne. Tja, ud over større indsigt
- kald det forståelse - for EU's virke,
fik vi også løftet lidt af sløret for,
hvor vanskelige vilkår en så stor og
uensartet organisation egentlig har.
På mange måder er det bedste,
man kan sige om EU måske, at alternativet, altså et løsere, eller intet
europæisk samarbejde, formentlig
er værre. Sidst men ikke mindst fik
vi knyttet et bånd til det socialdemokratiske europaparlamentariske
medlem, Ole Christensen. Selv om

Det Blå Blad

Lokomotivfører håndbogen bliver
digitaliseret som
Arbejdstidsregler
lokomotivførere
Af: Peter Kanstrup, redaktør
I et lille indlæg i Det Blå Blad 3/2010
beskrives arbejdet med at reviderede den nu hedengangne lokomotivførerhåndbog, og føre essensen i
bogen – arbejdstidsreglerne for lokomotivførere og fortolkninger af
disse – ind i en digital nutid.

Rådighed uden
hvileværelse
Af: Peter Kanstrup, LPO aftaleudvalg,
mv.
I forbindelse med den netop overstående revision af lokomotivførerhåndbogen viste det sig desværre
umuligt at opnå enighed om et regelsæt for tildeling af hvileværelse
ved rådighedstjeneste (RDG). Der
var ganske vist enighed mellem
parterne (LPO og Togproduktion)

hans kerneområde er beskæftigelsespolitikken og ikke vores primære
interesseområde, altså transport,
kan Ole i fremtiden givetvis fungere
som en god støtte for os (DJ), når vi
har behov for at finde rundt og finde
ind i den store fælleseuropæiske
organisme, EU.
Ole Christensen

- dit blad, mit blad, vores blad
Arbejdet med gennemgang, opdatering og fortolkning af samtlige regler
er udført af en arbejdsgruppe nedsat af ESU i Togproduktion, og skulle have været afsluttet med overgangen til K11. Arbejdet viste sig
imidlertid mere omfattende end først
antaget. Desuden gjorde en række
forskellige opfattelser i tolkning af
regelsættet, at tidsplanen skred noget. Arbejdsgruppen er nu i mål
(med en enkelt undtagelse som omtales andet steds i bladet), og resultat kan ses på intranettet på Togproduktions portal på forsiden til
højre i den grønne rubrik ”genveje”
og under ”lokomotivførere”, hvor der
ligeledes er et link under ”genveje” i
højre side.

Det er arbejdsgruppens håb, at lokomotivpersonalet – såvel som
gruppeledere, tjenestefordelere,
driftsledere, mv. – vil bruge
”hjemmesidens” regler og tolkninger, således at eventuelle små tvistigheder i dagligdagen kan løses
ud fra et fælles grundlag, og dermed forhåbentlig på en konstruktiv
og saglig måde.

om, at medarbejdere som har rådighedstjeneste på arbejdsstedet i tidsrummet 21-5 (arbejdsmiljølovens
definition på natarbejde) skal tildeles et hvileværelse.

tjenestelængder op til 12 timer (11
timer om natten), bør kædes sammen med særlig agtpågivenhed i
forhold til jernbanesikkerheden.

LPO havde i arbejdsgruppen, i forbindelse med fortolkningsarbejdet,
plæderet for, at dette regelsæt også
skulle gælde for øvrige RDG, men
dog ikke for RDX som jo er en rådighedsvagt efter de almindelige
arbejdstidsregler. LPO's hovedargument var – og er – at de særlige
regler for RDG, primært reglen om
Det Blå Blad

Vil du vide mere?
Omtalte lille indlæg fra Det Blå Blad
3/2010 findes på internettet:
http://lpo-dsb.dk/DBB/DBB%2032010.pdf.
Skriv ”håndbog” i søgefeltet, tryk
”enter” og artiklen ”popper” op.

Dette kan efter LPO's opfattelse
ikke sikres i fornødent omfang,
uden at lokomotivføreren tildeles et
hvileværelse, som lokomotivføreren
kan gøre brug af, såfremt han / hun
skønner, at der er behov.
Det var desværre ikke muligt at opnå enighed herom, hvilket LPO beklager.
5

Sikkerhedskulturdage
ge
Af: Peter Kanstrup (redaktør),
Johnny Lyngsø (lokalgruppeformand Esbjerg),
erg), m.fl.
I henhold til den netop reviderede
efteruddannelsesaftale fra december 2010 (se Det Blå Blad 4/2010),
indkaldes alle lokomotivførere fra og
med 2011 til en årlig sikkerhedskulturdag. Indholdet bliver aftalt i samarbejde mellem Togproduktions
Uddannelsesudvalg og DSB’s sikkerhedsorganisation. Sted, metode
og antal deltagere kan variere fra år
til år.
Efter gennemførelse af to pilotprojekter / hold i november og december 2010, blev der givet lods for det
nye koncept i januar 2011. Det Blå
Blad har, som opfølgning, talt med 3
kolleger fra forskellige depoter, og
bedt dem besvare en række
spørgsmål vedrørende sikkerhedskulturdagene.

Poul Erik Bjørnlund, Nykøbing F.
Lokomotivfører (K) Poul Erik Bjørnlund, Nykøbing Falster:
Hvad var dit overordnede indtryk af
sikkerhedskulturdagen?
Mit indtryk var, at det bare var noget, der skulle overstås for at kunne
tilfredsstille nogen højre oppe i systemet. Efter præsentationen af
panelet, var det gamle travere, der
kom på bordet. Noget der – med
jævne mellemrum – er blevet diskuteret fra midten af 90’erne og frem
til nu. Hvis man fra ledelsens side
stadig står og vrider hænder og ikke
ved, hvad man skal gøre, må det da
være her, der er noget galt. Hvad
6
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at
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noget

ledelse?

Hvad mener du var det vigtigste
element på sikkerhedskulturdagen?
Ikke nogen. Alle elementerne – nu
kaldet dilemmaer – er som sagt,
noget alle lokomotivførere har været
med til at diskutere før. Jeg tror alle
folk i "marken" ved, hvordan der
skal reageres på de såkaldte cases.
Det eneste opløftende var, at resultatet var bestemt på forhånd. Så
kunne man da altid "provokere" lidt
med et andet svar, om ikke andet,
bare for at få en diskussion i gang.

metider, at det er håndværkernes
pudseklud, der er blevet genbrugt!
En smule vand med et par dråber
opvaskemiddel ved hvert eftersyn
ville gøre store underværker. Tænk
hvis man altid kunne se ud af frontruden når og hvis solen skulle stå
lige på.
Som man måske bemærker, var det
ikke en god og lærerig sikkerhedskursusdag for mig, hvilken jeg da
også gjorde opmærksom på, da jeg
udfyldte evalueringsskemaet.

Nævn 3 ting fra sikkerhedskulturdagen, som du mener, kan have en
forbedrende effekt for jernbanesikkerheden - Hvorfor / på hvilken måde?
Jeg kan ikke – selv med min bedste
vilje – foreslå 3 ting, der kunne tages med fra dette kursus, ikke en
gang en lille ting. Beklager.
Nævn 3 ting, som bør ændres / tilpasses på fremtidige sikkerhedskulturdage?
Hvis der igen skal laves en sikkerhedskulturdag, er det efter min mening noget helt nyt der skal til. Hvad
med at lave nogle mindre møder,
eventuelt på hvert depot, hvor man
kunne lave en brainstorm, på nogle
af de sikkerhedsmæssige sager,
der oftest forekommer. (Så var der
måske også så meget plads i lokalet, at alle kunne sidde med front til
podiet, og ikke som den dag jeg var
af sted, hvor næsten alle sad med
siden eller ryggen til, en lille ting
enhver der skal undervise lærer
første dag vedkommende er på pædagogisk grundkursus).
Man kunne på den måde få et bedre overblik over, hvilke "guldkorn"
der kom. Få dem skrevet ned, og
samskrevet dem med de "guldkorn",
der kom fra andre grupper og depoter. Selv om det blev lovet på vores
kursusdag, har jeg ikke set noget
referat eller nogen samskrivning
endnu. Måske sådan en brainstorm
kunne bevirke, at der kom forslag
om at vaske og pudse vinduerne
INDVENDIGT. I dag tror man somDet Blå Blad

Finn Jochumsen, Esbjerg
Lokomotivfører (K) Finn Jochumsen, Esbjerg:
Hvad var dit overordnede indtryk af
sikkerhedskulturdagen?
Det overordnede er at få nedbragt
antallet af sikkerhedsmæssige hændelser, og hvordan man kommer
mange af disse til livs. Tiltaget med
afholdelsen af kulturdagene er jo
nok kommet for at blive, og er en
rigtig god indfaldsvinkel for at skabe
dialog med lokomotivførerne omkring deres sikkerhedskultur. Jeg
synes, at vi som personalegruppe
skal hilse tiltaget velkommen. Præsentationen til kulturdagen og det
indhold af materiale, der var på dagen, blev fremlagt på en god og
positiv måde. Jeg mener, at man på
sigt med disse kulturdage kan skabe gode rammer for sikkerhedskulturen i DSB, især nu hvor vi efteruddannes i sikkerhed hvert 3. år.

Hvad mener du var det vigtigste
element på sikkerhedskulturdagen?
Alle elementerne på kulturdagen var
for mig lige vigtige, med det indhold
og dilemmaer som blev præsenteret. Præsentationen af dilemmaerne / oplæggene til diskussionerne
var provokerende, men på en god
og positiv måde, som skabte en
livlig debat i arbejdsgrupperne.
Nævn 3 ting fra sikkerhedskulturdagen, som du mener, kan have en
forbedrende effekt for jernbanesikkerheden - Hvorfor / på hvilken måde?
1) Dialogerne mellem ledelsen og
medarbejderne. De søgte elementer
til dialog var OK, men når det så er
sagt, savnede jeg den endelige konklusion på, hvordan dilemmaet skulle have været løst. Altså en opridsning af, hvordan virkeligheden
grundlæggende ser ud.
2) Når oplæggene til et dilemma var
blevet præsenteret, prøvede gruppearbejdets ordstyrer at gøre sit til,
at vi ikke bare konkluderede ud fra
forskrifterne i reglementerne. I stedet søgte vedkommende at sikre en
god og positiv diskussion, med en
god afrunding af hvert oplæg, hvilket gjorde, at man fik en god diskussion om løsningen af dilemmaet.
3) Det indledende indlæg blev præsenteret på en god og saglig måde,
med fremlæggelse af dagens program, herunder hvilken retning og
hvilken ide man havde med kulturdagen. Fremtidige kulturdage bør
dog have en kortere introduktion, så
det faglige indhold kan udvides og
flere dilemmaer blive diskuteret.
Nævn 3 ting, som bør ændres / tilpasses på fremtidige sikkerhedskulturdage?
1) Der kunne godt lægges mere
vægt på uddybningen af, hvordan
regeldelingen fungerede, f.eks. med
et diagram der klarlagde strukturen
bag regeldelingen. Jeg tror, at større indsigt kan medvirke til at dæmme op for den frustration som eksisterer blandt personalet.
2) De præsenterede eksempler /
dilemmaerne virkede ikke helt gennemtænkte, som om at de hurtigt
var hentet ud af den blå luft, fordi
det skulle gå stærkt med at få kulturdagene op og stå.
3) Desuden kunne det være en god
ide, at man fik lavet et scenarie,
hvor man vendte bøtten, og havde

nogle eksempler på vores problemer i driften, som man fra DSB sikkerhed skulle komme med løsninger
på.

vi gør, bliver vi bedre til at håndtere
de situationer, som opstår ude i driften.
3) Vi må nok erkende, at vi har huller som skal udfyldes. Vi kan ikke
huske alt, og på sådan en dag kan
nogle af manglerne komme ”frem i
lyset”.
Nævn 3 ting, som bør ændres / tilpasses på fremtidige sikkerhedskulturdage?
Noget som kunne være godt på
fremtidige kulturdage, var hvis Søren Eriksen kom forbi og brugte lidt
tid. Det er fint med en videooptagelse, men personligt fremmøde er nu
det bedste. Derudover har jeg ingen
forslag til forbedringer.

Danny Vøttrup, Odense
Lokomotivfører
Odense:

Danny

Vøttrup,

Hvad var dit overordnede indtryk af
sikkerhedskulturdagen?
Mit overordnede indtryk af dagen,
var positivt. Jeg er glad for, at DSB
laver dagen og jeg fik meget ud af
det. Det er dejligt at kunne diskutere
sikkerheden i DSB. Og at det kan
ske i et stort forum, gør kun dagen
bedre. Det er vigtigt, at vi snakker
sikkerhed, og at vi ikke er ”bange”
for at, fortælle om vores fejl og
mangler.
Hvad mener du var det vigtigste
element på sikkerhedskulturdagen?
Det vigtigste element er samværet
med mine kolleger, og den snak
som vi havde, om de cases vi blev
præsenteret for.
Nævn 3 ting fra sikkerhedskulturdagen, som du mener, kan have en
forbedrende effekt for jernbanesikkerheden - Hvorfor / på hvilken måde?
1) Jeg mener, det har en forbedrende effekt, at man får en forståelse
af, at det er ok at stille spørgsmål
om sikkerheden. Der er ingen
”dumme” spørgsmål. Og vi kan alle
lære af hinanden.
2) Vi bliver stillet overfor nogle cases, hvor man finder ud af, at der
ikke er en universalløsning. Vi kender jo SR, men tænker forskelligt og
har forskellige løsninger på samme
problem. Ved at snakke om de ting,
Det Blå Blad

Evaluering
Der er den 24. februar afholdt evalueringsmøde mellem DSB Jernbanesikkerhed, Risk Management og
LPO. LPO’s repræsentant på mødet, Birger C Naver, oplyser, at der
var følgende hovedpointer fra evalueringen:
Kulturdagene har været en succes.
De har ifølge tilbagemeldingerne sat
noget i gang og skal følges op.
Togproduktion har ansvar for kulturdagenes afholdelse. Risk Management ”gæsteoptræder”, hvis det
ønskes og er formålstjenligt.
Kritikken har primært været rettet
mod praktiske omstændigheder, så
som lokaler, holdstørrelser, rejsetid
og forplejning.
Der kommer i øvrigt en sammenstillet tilbagemelding til alle lokomotivførere i nær fremtid.
Derudover vil ESU Uddannelsesudvalget i Togproduktion arbejde videre med de indhøstede erfaringer.

Sikkerhedskultur
- Ikke til diskussion, men normer
bør drøftes ...
Erik Christensen
Fremføringschef
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De nyttige idioter
Af: Søren Max Kristensen
Siden den nuværende regering kom
til, har der været en tendens til politisk styring af forskningen. Specielt
den samfundsmæssige og historiske forskning har, på Dansk Folkepartis foranledning, været mål for de
borgerlige politikeres ønske om detailstyring. Selv om politisk styring af
forskningen normalt ikke hører
hjemme i et demokratisk og frit
samfund, så er det da godt, at der
bliver forsket i disse emner.
I 1960erne, 70erne og 80erne var
mange intellektuelle universitetsfolk
optaget af socialisme og de idéer
som Marx og Engells udtænkte i det
19. århundrede. Disse intellektuelle
mente, at arbejdsklassen ikke selv
kunne finde ud af at forbedre deres
grundlæggende forhold, og derfor
var der brug for, at andre tænkte for
dem og forberedte dem til den endelige revolution og indførelsen af
den virkeliggjorte socialisme.
At de helt så bort fra, at arbejderbevægelsen, med de faglige organisationer i spidsen, siden 1930erne
havde opbygget et velfærdssamfund, ikke ved revolution, men ved
årevis at arbejde målrettet og stædigt for alm. menneskers politiske,
økonomiske og sociale rettigheder,
så de bekvemt gennem fingrene
med.
Disse kloge universitetsfolk, som
ofte kom fra gode borgerlige hjem,
og som aldrig havde været på en
arbejdsplads, sværmede for idéer
om voldelig omvæltning via revolution, da vi alm. lønmodtagere ikke
vidste bedre. Vi skulle have hjælp
som de børn, vi i virkeligheden var.
Deres virkelighedsfjerne og studentikose indgangsvinkel til andre mennesker førte i bedste fald til endeløse principielle diskussioner om,
hvorvidt en kapitalist kunne eje det
reb han skulle hænges i eller ej, og i
værste fald til en radikalisering af
svage sjæle. Denne radikalisering
kom blandt andet til udtryk i Tyskland gennem terrorgruppen Rote
Arme Fraktion, i Italien gennem De
røde Brigader og i Danmark gennem Blekingegadebanden.
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Denne voldelige pervertering af socialismen skadede arbejderbevægelsen via splittelse og total mangel
på forståelse for alm. menneskers
behov og ønsker. De intellektuelle,
der i deres støvede studerekamre,
omgivet af hashtåger, leverede idégrundlaget til de venstreorienterede
terrorgrupper, var dem, som Lenin
beskrev som "de nyttige idioter”.

Resultatet af dette projektmageri er
dybt skadeligt for virksomheden.
Efterhånden er professionel ledelse
afløst af projekter og "Medarbejder
Tilfredsheds Analyser", som kun ser
verden inden for den lille ramme,
som er beskrevet i projektgrundlaget. Helhedsbetragtninger og sammenhænge forsvinder i lækkert hår
og Armanitøj.

Alt dette er historie, men har vi i dag
også nyttige idioter blandt os? Her
er svaret desværre "JA". Det mest
indlysende eksempel er selvfølgelig
den terror, som unge vildførte muslimske mænd udfører. Men mindre
indlysende er de nyttige idioter, som
desværre påvirker vores hverdag,
også her i DSB.

Som Ulrikke Mainhoff og andre socialistiske terrorister var revolutionens nyttige idioter, er DSBs topledelse, virksomhedskonsulenter og
projektmager liberalismens og udliciteringens nyttige idioter. Ikke gennem studentikose socialistiske teorier, men gennem managementteorier udtænkt af bagmænd, som ikke
vil de offentlige arbejdspladser noget godt. Hvorfor udvise samfundsansvar, når man kan forberede en
virksomhed til at blive overtaget af
en kapitalfond, og samtidig tjene
sine 30 sølvpenge på vejen. Tænk
bare på TDC.

Jeg tænker på alle disse virksomhedskonsulenter og projektledere,
som har uendeligt travlt med at fortælle alle os almindelige ansatte,
hvordan vores virksomhed fungerer
og hvordan den skal fungere fremover. Disse disciple af managementteorier oversvømmer i disse
tider alle offentlige virksomheder og
institutioner med deres almindeligheder, indpakket i varm luft og dumsmarte bemærkninger. I DSB har vi
igennem de sidste år oplevet det
gennem indførelsen af værdigrundlaget og "We Move You". Projekter
som har kostet millioner, og som i
bund og grund bare omhandler almindelig god opdragelse.
Interne projekter som "Tog Til Tiden" og "Klar Tale" er ligeledes eksempler på, hvor smart det er at
være med i et projekt, med næsten
ubegrænsede midler til rådighed, og
hvor man heldigvis ikke skal forholde sig til kedelige områder som faglighed, materiel, køreplaner og frem
for alt sikkerhed. Basisfunktioner i
en virksomhed, det vi alle lever af,
er for disse kreative mennesker uinteressante. Det lange seje træk,
som tusinder af medarbejdere bidrager med hver dag, er kedeligt,
og giver ikke en succésoplevelse
som man kan skrive på sit CV, når
man efter et projekts afslutning skal
videre til det næste projekt.
Det Blå Blad

Det sidste nye der er sket, er at
DSB skal aflevere yderligere 300
millioner til statskassen. Et beløb
som er så stort, at det vil få betydning for os, der er ansat i virksomheden. Lur mig, om ikke der nu bliver sat en masse projekter i gang,
gerne med eksterne konsulenter,
der via et millionhonorar kan anvise,
at der skal afskediges endnu flere
dygtige medarbejdere.
Herfra skal der lyde en klar opfordring til ledelsen. Vågn op, brug
jeres dygtige medarbejdere til at
forbedre virksomheden og smid de
nyttige idioter på porten.
Til politikerne skal der også lyde en
opfordring. Beskyt de offentlige virksomheder via reel udvikling og forbedringer. Ikke blot via endeløse
nedskæringer. For samfundets
skyld, for fremtidens skyld og for de
mange tusinder af loyale medarbejderes skyld.

Fokus på nærmeste leder

Gruppeleder
Olav Skjold

Af: Peter Kanstrup, Odense
Det Blå Blad vil i en række artikler sætte fokus på gruppeledernes arbejdsvilkår og situation, da
de på lige fod med det øvrige lokomotivpersonale i DSB, er medlem af LPO DSB / Dansk Jernbaneforbund. Artikelserien startede
i Århus, som er et af de største
tjenestesteder, og sidste gang
var vi en tur forbi et af de mindste, nemlig Kalundborg.
Denne gang er turen så kommet
til Odense, et depot med knap
135 lokomotivførere (inkl. det
selvstændige tjenestested i Korsør) og i alt 3 gruppeledere. Interviewet er med gruppeleder Olav
Skjold, som netop – udover at
være leder for et antal lokomotivførere i Odense – også er nærmeste foresatte for personalet i Korsør.
Hvordan vil du præsentere dig
selv?
Jeg er 46 år og har været ansat i
DSB siden 1987. Jeg startede ved
det daværende DSB Gods og blev
senere lokomotivfører og indtil 2003
kørelærer. Oprindeligt er jeg uddannet maskinarbejder. Jeg er fraskilt
og bor i den sydlige del af Odense
med min søn. Når jeg går udenfor i
haven, kan jeg høre togene på
Svendborgbanen. Så jeg er altid
opdateret på togtider og drift – også
i fritiden
Hvorfor valgte du at søge jobbet
som gruppeleder?
Jeg søgte jobbet, fordi jeg ønskede
indflydelse på virksomheden, et
ønske om at ”gøre en forskel”. Det
skal dog ikke forstås sådan, at en
lokomotivfører eller kørelærer ikke
gør en forskel, tværtimod er det mit
indtryk, at enhver medarbejder kan
gøre en stor forskel. Jeg ønskede
dog lidt mere, nemlig at kunne være
med til at påvirke de rammer, vi arbejder inden for. Jeg synes, jeg har
en rigtig god arbejdsplads, der selvfølgelig stiller krav, men også giver
mig meget.
Hvordan oplever du hverdagen
som leder hænger sammen med

det ledelsesmæssige værdigrundlag i Togproduktion?
Jeg oplever en god sammenhæng.
Togproduktion er under forandring,
og i forhold til tidligere har vi i dag
mere fokus på vores mission, kerneproduktet (sikkerhed, rettidighed,
kvalitet) og det forretningsmæssige.
Jeg oplever generelt, at dette også
giver mening for lokomotivførerne. I
Togproduktion er vi meget demokratiske, og selvom det i visse tilfælde kan være langsommeligt viser
det sig dog, at det i længden er en
god investering. Jeg synes selv, jeg
er på det bedste depot med de bedste medarbejdere, der godt ved,
hvad der er vigtigt. Som ægte Fynbo elsker jeg at snakke, og jeg elsker når vi lokalt snakker om alt
muligt, og også udfordrer hinanden
lidt på værdier og holdninger. Gør vi
ikke det, flytter vi os ikke, og flytter
vi os ikke, bliver vi ikke bedre (heller
ikke gruppelederen).
Føler du, at du savner nogle ledelsesmæssige kompetencer i
hverdagen?
Formelt savner jeg nogen gange
kompetencer til at påvirke de forhold, jeg føler mig ansvarlig for. Det
er dog ikke specielt for gruppeledere. Jeg har igennem tiden hørt det
fra mange ledere / chefer, uanset
niveau.
Uformelt har jeg en god chef, der
godt nok stiller krav, men samtidig
er realistisk, og ved hvordan verden
ser ud. Jeg føler, jeg har vide uformelle rammer for min kompetence,
så længe jeg inden for en rimelig
grænse holder mig til noget, der
støtter op om vores værdier og
overordnede strategimål. Det er
selvfølgelig frihed under ansvar, en
ting jeg også mange gange har hørt
fra lokomotivførere som et gode ved
deres job.
Hvordan oplever du samarbejdet
med lokomotivførernes valgte
lokale repræsentanter?
Jeg oplever samarbejdet positivt og
konstruktivt. Lokalt forholder vi os til
lokale forhold, der har interesse for
lokale medarbejdere. Vi forsøger at
dyrke de ting, vi er enige om, og
Det Blå Blad

skulle der være en sag, hvor vi ikke
kan opnå enighed, forsøger vi at
finde frem til uenighedens kerne, så
vi – om ikke andet – kan blive enige
om, hvad vi er uenige om. Jeg har
en naiv tro på, at vi sammen kan
blive enige om hvad vi vil, og herefter har vi dialog som er vejen dertil.
Jeg havde engang en chef, der fortalte mig, at det ikke nytter noget at
have ret, hvis ikke man får ret. Det
er faktisk kloge ord, og jeg har siden
forsøgt at huske dem. Jeg forsøger
derfor at tilstræbe en ”win-win” situation og hvis det ikke lykkedes, så
prøver vi det næstbedste, nemlig
kompromiset.
Hvad ser du som den største udfordring for dig som leder på dit
lokale tjenestested
En udfordring jeg stadig arbejder
med er, hvordan man udøver god
ledelse overfor medarbejdere der
enten ikke, eller kun kortvarigt, er til
stede. Medarbejdere der langt hen
af vejen er selvledt og ikke nødvendigvis behøver en leder til at overvåge præstationen. Denne egenskab har lokomotivførere. Og godt
for det, da det er en af de egenskaber, der medvirker til at gøre mig
tryg ved at rejse med tog. En anden
udfordring er at omsætte overordnede strategier til en virkelighed, der
opfattes nærværende i den enkeltes
hverdag, og – i rollen som leder – at
være kulturbærer og bidrage til at
implementere og forankre.

Olav Skjold
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Kvalifikationsløn – det er fa… for dårligt,
eller er det nu også det?
Af: Preben S Pedersen og Peter Kanstrup, LPO daglig ledelse
Kvalifikationsløn har de seneste
måneder været et stort samtaleemne, især blandt kørelærerne.
DJ / LPO har stået for skud. Men er
det nu også rimeligt? Og hvad er
det egentlig, der er baggrunden for
kvalifikationsløn?
Kvalifikationsløn er et element i aftalen fra 2007 mellem DSB og DJ
om Ny Løn / nyt lønsystem i DSB.
Vi tør i LPO DSB godt vove den
påstand, at lokomotivpersonalet helt
overvejende har en positiv opfattelse af det nye lønsystem. Vi er ikke
naive, og ved derfor godt, at den
meget brede accept i medlemskredsen med overvejende sandsynlighed hænger sammen med den indvirkning Ny Løn har haft på de senere års lønudvikling, om end der er
meget langt op til transportministerens påstande herom.
Debatten har – når den har været
mest ophedet – mere end antydet,
at der har været urent trav i den
faglige organisation. Tanken er som
bekendt fri, men det er vigtigt at
understrege, at kvalifikationsløn
ikke er noget, som er kommet som
en tyv om natten. Ingen i det faglige
system – fra den første præsentation tilbage i december 2007 og frem
til nu – har lagt skjul på kvalifikationslønnens eksistens, dens opbygning og dens mulige konsekvenser,

Kilde: www.politiforbund.dk
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herunder at den som udgangspunkt
udmøntes til individer, om end efter
centralt aftalte kriterier.
En hurtig analyse af lønsedlen viser, at Ny løn bygger på 3 grundelementer; basisløn, kvalifikations- og
funktionstillæg. Elementer som er
variable og langt hen ad vejen individuelle. DJ / LPO har fra starten –
netop fordi Ny løn byggende på individuel lønforhandling, havde et
meget dårligt omdømme på andre
offentlige arbejdspladser – arbejdet
for en model, hvor kvalifikationstillæg i videst muligt omfang blev aftalt så centralt som overhovedet
muligt.
Udmøntning i ”DSB” modellen sker
ikke ved at den enkelte ”fedter” sig
til et personligt tillæg, men ved at
aftalens parter aftaler at justere på
rekrutterings- og fastholdelsestillægget, eller aftaler at flytte medarbejderen til et højere kvalifikationstillægsniveau. Dette sker ved en
årlig kvalifikationslønsforhandling i
DSB mellem ledelsen i Togproduktion / Fremføring og LPO
I 2008 og 2009 resulterede forhandlingen i en lønfremgang til de grupper, som fik mindst ud af overgangen til Ny løn, nemlig lokomotivførere med 3-10 års ansættelsesanciennitet. Desuden blev der afsat midler
til den såkaldte LKI pakke og indgået aftale om udbetaling af månedligt
produktionstillæg til elever under
uddannelse (efter 5 måneders ansættelse). Ligesom ved tidligere
tiders tildeling af puljemidler i det
gamle lønrammebaserede lønsystem, blev kun en mindre del af
medlemskredsen begunstiget, og
aftalen gav da også kun anledning
til ganske få bemærkninger fra de
forbigåede.
Ved forhandlingen om udmøntning
af lokalløn for 2010, jf. aftale om Ny
løn, blev det aftalt at tildele samtlige
lokomotivførere på slutløn et højere
kvalifikationstillægsniveau (niveau
3). Det blev samtidig aftalt at sikre
ens anciennitetstillæg til alle med 13
-15 års ansættelse.
Det Blå Blad

De resterende midler blev – da alle
store grupper nu var tilgodeset –
efter aftale fordelt til lokomotivførere
kørelærere og lokomotivinstruktører
efter lokalt (i Fremføring) aftalte vurderingsparametre. LPO (centralt)
medvirker ved fastsættelse af disse
parametre. LPO har imidlertid ingen
holdning til, hvem ledelsen indstiller,
blot det er indenfor den aftalte ramme.
Vi vil dog gerne understrege, at de
der ikke er tildelt forhøjet kvalifikationstillæg, naturligvis – efter LPO’s
opfattelse – er fuldt ud lige så kvalificeret i dag, som de var i går. Det
er i øvrigt også væsentligt at understrege, selvom det er blevet lidt borte i debatten, at et ret stort antal
lokomotivfører kørelærere er tildelt
kvalifikationstillæg på baggrund af
anciennitet, jf. aftalens bestemmelse herom.
Ovennævnte vedr. tildeling af tillæg
til kørelærere gælder i det store hele også for lokomotivinstruktører,
om end vurderingsparametrene har
været forskellige.
Afslutningsvis skal det nævnes, at
der blev afsat midler til at rykke 12
lokomotivførere med 9-12 års ansættelsesanciennitet fra kvalifikationstillægsniveau 2 til 3 (slutløn).
Formelt skulle tildelingen ske ud fra
en vurdering. De 12 i anciennitet
ældste – alle med en tilfredsstillende vurdering – blev foretrukket. For
at sikre fuld finansiering af aftalen
blev det nødvendigt at inddrage de
afsatte midler til lokal løndannelse
for 2011. Så næste forhandlingsrunde ligger lidt ude i fremtiden.
Det vil være fornuftigt at bruge noget af den tid til at afklare, hvilke
områder der skal fokuseres på næste gang. LPO’s daglige ledelse har
den opfattelse, at vi skal fortsætte
ad det hidtidige spor. Det handler
om at holde fast i vores nye lønsystem, og søge at udnytte dets muligheder, også selv om systemet og
fremgangsmåden fra tid til anden
bliver genstand for kritik fra medlemskredsen.

Nu tilkommer det jo ikke LPO at
beslutte for den enkelte, men vi vil
dog gerne afslutte med at henlede
opmærksomheden på følgende:
Det er altså både naturligt og helt
legalt at blive skuffet, hvis man i
forbindelse med en vurdering ikke
kommer i betragtning. Det er imid-

lertid vigtigt, at kritikken kanaliseres
det rette sted hen.
Mener ens leder, at man ikke har
ydet tilstrækkeligt som kørelærer /
instruktør, er det utrolig vigtigt, at
man får en snak med vedkommende. En MUS samtale indeholder
afdækning af medarbejderens ud-

viklingspotentiale, og vil derfor være
det naturlige afsæt for at sikre, at
man kan komme i betragtning ved
fremtidige individuelle forhøjelser af
kvalifikationstillægget.

"6 skarpe" til Fremføringschef
Erik Christensen
Af: Peter Kanstrup, Redaktør
Som det sikkert ikke er gået manges næse forbi, har Fremføring igen
fået ny chef, idet Per Baktoft besluttede at takke ja til en chefstilling i
det nye vedligeholdelsesselskab.
Ny chef er Erik Christensen, som
kommer fra et tilsvarende job i On
Board Service. Tidligere har Erik
bl.a. været trafikchef, og de der husker nogle år tilbage erindrer formentlig, at Erik også var fremføringschef fra 1994 til 2004.
Men er det så ligesom at komme
hjem? Hvad var Eriks bevæggrunde
for at vende ”hjem” og hvordan ser
han på den ”butik” han vender tilbage til?
Det Blå Blad satte Erik stævne den
15. februar til en lille snak om ovennævnte.
Hvorfor sagde du ja til at komme
tilbage i jobbet som fremføringschef?
Muligheden bød sig idet Per Baktoft
stoppede. Jeg vidste, at de strukturer, som var i On Board Service, var
problematiske for mig, så det virkede tillokkende at skifte. Desuden
vidste jeg, at Fremføring var – og er
– et sted med styr på tingene. Og
så kender jeg jo de fleste af dem,
som arbejder dér.
Hvad er det for en ballast, erfaring
og inspiration, du har med efter skiftende lederstillinger i DSB de seneste 6 år?

Det var udadvendte, kundevendte
og medievendte jobs, så jeg har
fået en kundevinkel. Det vi gør, skal
skabe værdi for kunden. Det der går
skævt, går alt for ofte ud over alt for
mange af vores kunder. At arbejde
med service som begreb har været
lærerigt, f.eks. var We Move You for
togpersonalet særligt interessant.
Hvad ser du som den væsentligste
forandring i Fremføring, i den tid du
har været væk?
Fremføring har vendt sig mere ud
mod verden. Jeg synes, det virker
som om, at mellemlederniveauet er
højnet, og også i Fremføring er der
kommet mere fokus på den kundevendte del af arbejdsopgaverne.
Nævn 3 betydelige udfordringer i
Fremføring dags dato set fra din
stol?

Hvad er din første tanke (med få
ord) hvis jeg siger:
IC4
Keep up the good spirit (hold humøret højt, red.)
Udlicitering
Er kommet for at blive
Kerneopgave(r)
Sikker og rettidig togfremførsel
LPO
Vi er i samme båd
Sikkerhedskultur
Ikke til diskussion, men normer bør
drøftes
Fremtidens DSB
Kommercialisering
Det Blå Blads redaktion takker Erik
Christensen for interviewet, og ønsker held og lykke i jobbet som
fremføringschef.

1. Effektivitetskravene skærpes.
2. Fremførings medvirken til bedre
rettidighed.
3. Planlægningsfunktionens organisatoriske placering udenfor Fremføring, om end det trøster, at vi p.t.
har rigtig gode folk ansat i de vigtige
funktioner.
Hvor er Fremføring om 3-5 år, hvis
udviklingen går, som du ønsker?
Så har jeg ansvaret for Europas
bedst drevne enhed for lokomotivpersonale målt på effektivitet og
rettidighed.
Det Blå Blad
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DSBs Mindelund i Fredericia
redericia
Af: Peter Kanstrup, Områdegruppekassererr
& Jenik Langsted, Layouter DBB
holdelse af det smukke område.
LPO DSB vil i den forbindelse gerne
takke HR direktør, Lone Lindsby og
daværende HR chef, nu chef i On
Board Service, Susanne Mørch
Koch, for deres indsats og hjælp.
Områdegruppebestyrelsen besøgte
Mindelunden d. 2. marts og lagde
ved den lejlighed en krans ved den
senest rejste mindesten, hvor navnet på senest afdøde kollega, dræbt
i tjeneste, lokomotivfører Ronnie
Aarup Zakrisens er indgraveret.

På Fredericia Kommunes hjemmeside står følgende:

Hovedmindestenen

DSB’s Mindelund i Fredericia er et
ganske særligt område på Fredericia Voldanlæg, hvor DSB siden
etableringen i 1939 har rejst mindesten med navneinskription til minde
om de – desværre alt for mange –
DSB ansatte der igennem årene har
mistet livet i tjenesten.
Desværre har området været i voldsomt forfald og lokomotivpersonalets faglige organisation har derfor
af flere gange – og over en meget
lang tidsperiode – søgt at motivere
virksomheden til at sikre fornøden
vedligeholdelse af den meget stemningsfyldte Mindelund.
Det var derfor en meget stor glæde
for LPO DSB, da det i 2010 lykkedes at rejse midler til en lille renovering af Mindelunden, og til vedlige-
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Mindelunden blev indviet den 29.
oktober 1939. Den er beliggende på
Holstens Bastion, på et område
som blev stillet til rådighed af Fredericia Kommune. Fra bastionen har
man udsigt over den gamle godsbanegård. Tilsynet med og udsmykningen af Mindelunden sker efter et
regelsæt udarbejdet af Generaldirektoratet og de fire jernbaneorganisationer.
I 1947 blev der nedsat et udvalg
bestående af et medlem fra hver af
organisationerne. Udvalget fører
tilsyn med at Mindelunden altid
fremtræder i en tilfredsstillende
stand, samt at der nedlægges kranse på forudbestemte dage.
Hovedmindestenen
Hovedmindestenen blev opstillet i
1939 og umiddelbart til højre for
denne, blev de første mindetavler
opstillet begyndende fra år 1900.
Hovedmindestenen har nedenstående inskription:
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Jernbanemændenes gerning
mellem de blanke skinner,
arbejdets hastige rytme,
togene dag og nat
kræver af alle en indsats,
af nogle den største: livet –
Dem til ære og minde
stenene her er sat.
Mindestenene
Mindestenene er smukt udført i
Bornholmsk granit. De første sten
var forsynet med hver 8 navne, men
nu hvor ulykkerne lykkeligvis er blevet færre, er man gået over til allerede at rejse en sten, når der er 6
navne. Den senest rejste sten bærer 3 navne fra 1995, 1 navn fra
1996 og 2 navne fra 1997.
Udover mindestenen rejst efter
Hansted-ulykken i 1876 og Mindemuren for frihedskampens ofre, er
der rejst i alt 78 mindested med 822
navne. Mindestenene er i sommerhalvåret prægtigt omgivet af et
sandt blomsterflor.
Mindemur
Efter befrielsen i 1945 blev det besluttet at hædre mindet om de jernbanemænd, der mistede livet i kampen mod besættelsesmagten. Der
blev derfor rejst en mindemur.
Inskriptionen på mindemuren lyder
således:
Arbejde fyldte dagen,
men natten var tung af dåd.
Op mod voldsmagtens terror
og mod de lunknes råd
voved i livet som indsats
og tabte det dyre spil.
Mennesket kan vel dræbes,
men dåden er evig til.

Billeder fra en bevæget dag i Mindelunden...

Stående fra venstre: Mogens Kleis, Korsør - Kim I. Kyhn, Odense - Hans S Merstrand, Aarhus - Birger C. Naver, Fredericia - Morten S Kristensen, Aalborg - Poul S. Nielsen, Næstved - Preben S. Pedersen, Områdegruppeformand - Carsten M.
Olesen, Områdegruppenæstformand - Jan B. Danielsen, Struer - Johnny Lyngsø, Esbjerg - Søren M. Kristensen, København og Ove F. Hansen, Kalundborg
Siddende fra venstre: Errol V. Vestergaard, Tinglev - Peter Kanstrup, Områdegruppekasserer - Jørn E. Weiss, LKI-gruppen
og Anders B. Pedersen, Nykøbing Falster.
Foto: Palle Dahl, Fredericia
Det Blå Blad
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Esbjerg Station, onsdag den 02. marts 2011

Nyt fra lokalgrupperne

replan, LKI vagten, Kunder Til Tiden
og lidt om hvad der sker i Togproduktion.

Næstved
Af: Jan Sejr Lundstrøm

Den 18. november var det tid til det
efterhånden traditionelle kollegamøde. I år deltog knapt 30, hvilket er
mere end halvdelen af depotets
lokomotivførere! Af interessante
punkter var bl.a. Henrik Udesen fra
parkeringen i Fredericia. Der er divergerende opfattelser mellem depotets lokomotivførere og parkeringen i Fredericia om graden af anarki
i Næstved, så det hjælper helt sikkert at få sat ansigt på, og få forklaret lidt om deres arbejdssituation.
Det var også interessant at få besøg af Kim Jensen fra MR værkstedet i Fredericia. MR togene er jo
efterhånden over 30 år gamle, og
aldersskavankerne lader sig ikke
længere skjule med ny maling og
nyt indtræk! På mødet var der desuden en orientering om den nye kø-

Personale nyt
Personalemæssigt er der sket en
del på vores lille depot. Gruppeleder
Jørgen Panton er indtil videre udlånt
til Nykøbing F, og vores depotmester Torben Lidsmoes blev offer for
KAS fyringsrunden. Det siger sig
selv, at alt ikke er så ligetil som før,
når der pludselig mangler to mand
på depotet. Efter godt 40 år i DSB
er lokomotivfører Erik Wilfrid Nielsen gået på pension. Det blev markeret d. 4. februar af et stort antal af
depotets tog- og lokomotivførere
med morgenkaffe og masser af lagkage. Vi takker Erik for mange års
godt samarbejde, og ønsker ham alt
godt i pensionisttilværelsen. Også
Eriks far var lokomotivfører og i
mange år også ved depotet i Næstved, så det er en mere end 60-årig
periode, der nu er slut.
Enmandsbetjening på Lille Syd
Planerne om enmandsbetjening på
Lille Syd skrider tilsyneladende
fremad, men der er ikke kommet
konkrete oplysninger frem. Mange
modstridende rygter og forlydender

Jan Lundstrøm har fanget dette flotte billede som er taget ved overkørsel 173 på vej fra Haslev til Holme-Olstrup.
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taler om, at det enten er nært forestående, eller at der er problemer
med bl.a. de ændringer, der skal
foretages på MR togene.
Slut med kameraovervågning
Mellem jul og nytår blev kameraerne, der overvågede den store overgang i Næstved pillet ned. Kameraerne blev opsat som et forsøg efter
svensk forbillede finansieret med en
pose penge målrettet til at gøre noget ved lokomotivførernes største
arbejdsmiljøproblem – påkørsler og
nærved påkørsler. Netop fordi pengene var øremærket til at reducere
dette problem, er det ærgerligt at
forsøget ikke er blevet fulgt op af
pressedækning, bedre advarsel
mod videoovervågning og politiindsats! Problemet med ulovlig færdsel
på den store overgang er uændret
og stadig stort. Det er lidt ligesom
når Banedanmark screener samtlige overkørsler og inddrager både
kommuner og lokalt politi, men tilsyneladende helt glemmer os, der
kører på skinnerne.
I sne og is
Også i Næstved har vi haft vinter
med masser af frost og sne. Og
ligesom andre steder har vi haft
problemer med meget sen snerydning. Vi har også haft problemer
med op- og nedformering af MR tog
og opstart af samme. Heldigvis fik vi
lov at køre efter en slags
”nødprocedure” da vinteren var
værst. Både tog- og lokomotivpersonalet i Næstved føler det frustrerende når Banedanmark og DSB
præventivt aflyser halvtimedriften på
Lille Syd. Et par gange har vi oplevet, at man ”præventivt” aflyste
halvtimesdriften på Lille Syd, selv
om trafikken på både skinner og
veje kom frem uden problemer. Så
føler vi os lidt til grin, når det i pressen hedder togene er aflyst på
grund af snevejr. Vinteren har også
været hård ved MR togene. Der har
været flere fejl, og mange problemer med varme. Også i førerrum-

Sikkerhedskulturdag
Depotets lokomotivførere har også
været på sikkerhedskulturdag. Og
med 250 signalforbikørsler om året
er der da helt sikkert et alvorligt problem. Det kan derfor undre, at DSB
ikke har en dansk undersøgelse at
støtte sig til, men henviste til canadiske forhold. Første skridt til at reducere problemet må da være at
analysere sig frem til, om der er et
mønster i forbikørslerne.

Generalforsamling
Fredag den 28. januar afholdt lokalgruppen den årlige generalforsamling i Metalhuset. Knapt halvdelen af
depotets lokomotivførere deltog i
generalforsamlingen, der, som altid,
forløb i god ro og orden. Der var
genvalg til Lars Hansen og Lars G.
Jacobsen. Også LPO’s daglige ledelse, Carsten M. Olesen, Peter
Kanstrup og Preben S. Pedersen
deltog, så naturligvis var spørgelysten stor – også om kvalifikationstillæg. Efter generalforsamlingen var
der spisning, hvor vi havde den
glæde at hilse på flere af vore pensionerede kolleger.

Vi var en del fra Struer der deltog i
DSB Stjernedrys. Det var et rigtigt
godt arrangement. Det er skønt at
møde kolleger fra andre depoter og
andre ansatte i firmaet på denne
måde, håber at det gentages.

Struer
Af: Niels H. Christensen

I Struer har vi overstået generalforsamlingen i fin stil. Der var et rigtigt
fint fremmøde både om eftermiddagen og ved spisningen om aftenen.
Vi var ca. 35 mand af huse, vel ikke
helt ringe. Jan afgav en beretning,
der var både kort og interessant, og
efter en kort debat blev beretningen
godkendt. Preben og Carsten var
inviteret med som gæster så vi fik
også hørt den daglige ledelses udlægning af for- og fremtiden. Overenskomstforhandlingen blev også
berørt, og det gik som de spåede,
en tynd kop te. Lad det IKKE blive
en vane. Efterfølgende havde vi en
rigtig hyggelig aften med god mad
og gode kolleger.
I Struer har frosten ødelagt vores
vandstandere, så vi måtte tænke
anderledes for at få sat vand på
togene. Det faldt så heldigt, at ARRIVA ikke ønskede at benytte
vaskehallen mere, så vi kører i
vaskehallen for at få vand på.. Det
tager længere tid, men det trækker
ikke så slemt om hovedet, når man
er indendørs. Vi er formodentlig
tilbage til normale tilstande, når bladet udgives, for der arbejdes hårdt
på at reetablere vandforsyningen på
stationen i en ny forbedret udgave.

Der arbejdes hårdt fra Struers side
på at forbedre synligheden til signaler og standsignaler på strækning
33. Vi vil i den forbindelse gerne
takke signalkommissionen for deres
samarbejde. Husk det er vigtigt, at
fejl og mangler indberettes på S 50.
Uden dem er der ingen, der ser, at
der er mangler. Jeg ved godt, at det
kan ske, at din kollega har skrevet
om det samme problem, men det er
ikke sikkert. Han kunne måske tro
det samme som dig.
Vi kører rigtig mange enmandsbetjente tog fra Struer. Det er der normalt ikke de store ben i. Men, for
der er et men. I tilfælde af et nedbrud, er du ene om at være både
lokomotivfører og togfører. Dvs. du
skal både sørge for gæsterne, og
forsøge at få toget til at køre igen.
Her er det, at vi efterlyser et bedre
samarbejde med driften. Det må
være muligt at etablere nogle ekstra
telefonlinjer, som kun benyttes mellem det nedbrudte tog og Driftscenteret. Det er altså ikke sjovt at lytte
til pausemuzak, når passagererne
hænger på nakken af dig. Jeg vil
også vove den påstand, at nedbrudte tog som er enmandsbetjente, bør
prioriteres højere end tog med togpersonale, for der er de trods alt
flere om opgaven.

MR - koblinger ved vintertid kan
hurtig blive til en stor udfordring

DSB, efter at de har slidt de fleste af
Fredericias LKI’er ned. Jeg vil slutte
med et indlæg fra de hjemvendte og
give ordet til Niels Peder og Hardy.
Vi ses derude.
Vi var to lokomotivførere, der efter 8
års udlån vendte hjem til DSB Struer d. 1. december 2010. Det skete
selvfølgelig med en vis spænding,
og derfor varmede det også meget,
at ledere, kolleger og fagforeningen
modtog os venligt og imødekommende, hvilket vi hermed siger tak
for. Meget er jo forandret i DSB i de
8 år, men vi har kun fået venlige
svar på vore mange spørgsmål, så
vi ser frem til et godt samarbejde i
den nu herskende kollegiale ånd.
Esbjerg 02. marts 2011

mene kniber det med varmen, og da
det var koldest kørte flere sæt rundt
med is på indersiden af sidevinduerne i førerrummene.

Vores to tilbagevendte folk fra Arri
va er nu klar til at fremføre tog for
Det Blå Blad
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sens beretning, i hvilken mange
vigtige punkter blev berørt. Efter en
god og livlig debat blev bestyrelsens
beretning vedtaget. Herefter fremlagde Kurt Petersen det reviderede
regnskab, som efter et par praktiske
spørgsmål blev vedtaget.

LKI-Gruppen
Af: Michael Lincoln Madsen

Der var stort fremmøde, da LKI
gruppen afholdt generalforsamling
d. 24. januar 2011 på Hotel Plaza i
Odense. Hele 38 stemmeberettigede var mødt op, foruden gæster fra
den daglige ledelse i LPO og DJ.
Generalforsamlingen blev gennemført under kyndig ledelse af dirigent,
Palle F. Damborg.
Jørn E Weiss fremlagde bestyrel-

Esbjerg
Af: Johnny Lyngsø

Siden sidst har vi i Esbjerg afholdt
sommerferievalg. Det er vores opfattelse, at mange har fået den ønskede ferie, også i den gode tid midt
på sommeren i skolernes sommerferieperiode.
Som i alle andre lokalgrupper har
der også i Esbjerg været afholdt
generalforsamling.
Den foregik
sædvanen tro på Esbjerg Højskole.
Kassereren og et menigt bestyrelsesmedlem var på valg og begge
blev genvalgt. Efter generalforsam-

Efter en kort kaffepause var næste
punkt på dagsordnen, valg til bestyrelsen. Der var ekstraordinært valg
af formand, idet Jørn E. Weiss tidligere på året var blevet konstitueret i
forbindelse med Bjarne Lassens
udtræden af bestyrelsen. Jørn blev
valgt uden modkandidater. Valg af
kasserer blev lidt af en sjældenhed,
idet der var kampvalg om posten
mellem 3 kandidater; Dennis B. Johansen, Mogens Funch Hansen og
den siddende kasserer Kurt Petersen. I den følgende afstemning løb
Mogens Funch Hansen af med

Under sidste punkt på dagsordnen,
eventuelt, var der indlæg fra forbundsnæstformand, Henrik Horup,
som berettede om de ting, som forbundet arbejder med pt. Efter Henrik blev det Preben S. Pedersens tur
til at fortælle om arbejdet i LPO’s
daglige ledelse. Indlæggene gav
anledning til en del debat. Efter endt
debat afsluttede dirigenten mødet,
og selskabet gik til spisning med
god appetit efter en rigtig god generalforsamling.

lingen var lokalgruppen vært ved
spisning som foregik i skolens cafeteria. Lokalgruppen har efterfølgende afholdt et konstituerende møde,
hvor det blev besluttet at fortsætte
uden ændringer.

op for denne ulovlige passage på
tværs af banearealet. Men hvad
skal man stille op, når de midler, der
var lovet til hegnet, åbenbart ikke
længere er at finde i Banedanmarks
slunkne pengekasse?

Vi har i områdegruppen tilpasset de
datoer, hvorpå lokalgrupperne afholder deres generalforsamlinger,
således den daglige ledelse i LPO
DSB har mulighed for at kunne deltage alle steder. Det betød, at de
også lagde vejen forbi Esbjerg. På
lokalgruppens vegne takker vi den
daglige ledelse for deltagelsen.

Vores nye forsyningsanlæg er endnu ikke helt færdiggjort. Skurken er
”Kong Vinter”, for entreprenøren
kan jo ikke arbejde så længe jorden
er frossen. Men mon dog ikke vinteren har sluppet sit tag og foråret
meldt sin ankomst, når du sidder
med dette blad i hånden?

I Esbjerg er der henover vinteren
sket en stigning af sporpassagen,
ikke bare mellem perronerne 1 og 2,
men også på tværs af hele stationsarealet, en stigning vi som personalegruppe efterhånden er grundigt
træt af. Vi var blevet lovet et nyt
hegn mellem sporarealet og den
vestlige bydel, netop for at dæmme

Esbjerg marts 2011
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”sejren”. Dernæst var der valg af
bestyrelsesmedlem for vest, også
her var der 3 kandidater, Kurt Petersen, Dennis B. Johansen og Michael L. Madsen. Michael L. Madsen
blev valgt.
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Lokomotivfører Flemming Kaldahl
har valgt at stoppe sin karriere og
gå på pension med udgangen af
februar 2011. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til på kollegaernes
vegne at sige tak for det gode samarbejde og kollegaskab, der har
været i den tid, du har tilbragt i Esbjerg. Samtidig ønskes du alt godt i
fremtiden som pensionist.

Kalundborg
Af: Steen Rasmussen

Så er vi allerede godt i gang med
det nye år. Ferievalget og generalforsamlingen er overstået i nævnte
rækkefølge. Ikke fordi der er noget
nyt i det, men vi havde i Kalundborg
en lille ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at
bestyrelsen nu har mulighed for at
ændre datoen for lokalgruppens
ordinære generalforsamling. Det
gjorde så, at vi få minutter senere,
kunne åbne den ordinære generalforsamling d. 19. januar 2011, en
uge før tid.
Generalforsamlingen foregik som
vanligt på Restaurant Fjorden, med
fin udsigt over Kalundborg havn og
fjord. Der var et fremmøde på ca.
40 %. Af højdepunkter kan næves:
- Udbredt utilfredshed med adgangsvejene på pladsen. Det er
især de manglende ramper i opstillingssporene, som fylder.
- Nogle ændringer i lokalgruppens
love, og ændring i feriereglerne.
- Ændringer i feriereglerne skal
fremover til uafstemning.
Under punktet valg var kassereren
og næstformanden på valg. De blev
begge genvalgt, så bestyrelsen fortsætter uændret.
Med udgangen af januar sagde vi
farvel til lokomotivfører, Ove H. Pedersen, der går på pension. Sidste
efterår valgte en nyuddannet kollega, at tage udfordringerne op hos

Regions Tog i Holbæk, og med nogle stykker på deltid har vi brug for
flere hænder. Derfor er det aftalt, at
der skal ansættes 4 nye lokomotivførere. Vi forsøger at rekruttere fra
lokalområdet og håber dermed på,
at vi kan fastholde dem i Kalundborg. Der skal bruges 20 mand på
landsplan, og med mere end 700
ansøgere skal det nok lykkes at
finde nogle velkvalificerede nye kolleger.
En lille status på sidste indlæg fra
Kalundborg. Forsyningssporet 114,
hvor der skal piloteres, er der endnu
ikke sket noget. Opstillingssporene
ligner sig selv, uden mange ramper.
Men nu er der da i det mindste ophængt en tegning med ramper
langs alle opstillingssporene. Gruppeleder Bjarne Flintholm siger, at
med udgangen af uge 28 skal alt
være etableret, forsyningsspor og
ramper. Vores nye fremføringschef,
Erik Christensen var på besøg i Kalundborg d. 11. februar. Vi ser frem
til, at han måske kan sætte lidt gang
i sagerne.
Den optimistiske stemning omkring
snerydning var forkert. Det viser sig
nu, at Banedanmark alligevel skulle
rydde nogle få adgangsveje, som vi
bruger meget. Det utrolige skete,
Banedanmark sendte deres folk på
juleferie. Mit forslag går på, alle lokomotivførere holder ferie samtidig
med Banedanmark, så er problemerne løst! Der var så meget sne,
at gangristene over sporene var helt
væk. Det var lige til en arbejdsskade, hvis man trådte ved siden af, for
sneen var meget dyb. Folk valgte så
at gå ude i sporet for at undgå adgangsvejene. Der trækkes alt for
store veksler på folks tålmodighed.
Det er bare ikke godt nok.
Nu vi er ved sne, så har vi igen haft
problemer med tyfonerne på dob-
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Farvel vinter 2010-2011 og tak for
kampen. Esbjerg 02. marts 2011
beltdækkerstyrevognene. Tyfonerne
sidder bag skørtet mellem pufferne,
tæt på skærverne. Når styrevognen
går bagest, suges der sne op omkring tyfonen, så den bliver virkningsløs. Det var det samme problem sidste vinter.
Er der sket noget siden? Tja, efter 8
måneder og lige før denne vinter
satte ind, kom der et svar på mail,
at man ville se på problemet. ”Så vi
ser stadig” og ”glæder” os over forsinkelser på op til 50 min. når der
skal løbes om. Test af tyfonen lyder
nogenlunde i førerrummet, det er
fordi lyden går op gennem gulvet.
Uden for er lydstyrken som et elektrisk horn. Når man ved, hvor vigtig
tyfonen er for sikkerheden, er det
utroligt, at det ikke tages mere alvorligt.
Det er ikke alt, der er ”Lige Til”.
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Fredericia
Af: Palle Dahl

Endelig har vinteren sluppet sit
voldsomme tag i Danmark, og det
er en ting som vi i Fredericia har
glædet os til.
Manglende snerydning
Efter en udlicitering af snerydning
på stationer og adgangsveje, har
der efter snefald været problemer
med at kunne komme til og fra vores P-rist. Det kan godt være, at det
har været en kold og snefyldt vinter,
men derfor skal de godkendte adgangsveje alligevel ryddes, så personalet kan komme frem til deres
tog. Det skete imidlertid ikke. Stien
var konstant dækket af sne, og det
hjalp ikke at kontakte de lokale
gruppeledere. Gang på gang gik jeg
en tur på de tildækkede stier med
en af vores ledere, så de ved selvsyn kunne se problemet. Og selv
om de straks tog kontakt til kommandoposten for at få dem til at
etablere rydning af stierne, og trods
det at rydning blev lovet, skete det
aldrig på de stier, hvor Banedanmark står for ansvaret. Til gengæld
stor ros til rydningen P- ristens an-

svarsområde, dvs. fra skråsporet og
ud til P-risten og Maskindepotet.
Ved opfølgning på den manglende
snerydning, fik man besked om, at
de lige skulle rydde perronerne
først, således at vores passagerer/
gæster ikke kom galt af sted. Fint
nok, men hvad hjælper det med
mange passagerer til togene, hvis
ikke togene kommer til perron fordi
personalet ikke kan komme ud og
hente dem. Havde det ikke været
for personalets gode samarbejdsvilje, så ville det have set sort ud med
tog til tiden fra Fredericia i de perioder, hvor der lå sne på stierne. Helt
op til 48 timer efter snefald, måtte vi
gå med høje knæløft i op til 10-15
cm sne.
Socialt samvær
Nå, men nu er sneen væk for denne
gang, og derfor ser vi frem mod foråret, hvor LPO Fredericia følger op
på sidste års succes, grillarrangementet i Madsby Legeland. Det afholdes i år over 2 weekender midt i
maj måned. Tilmeldingsliste bliver
hængt op på opslagstavlen, og bestyrelsen håber på lige så stor tilmelding som sidste år. Som tidligere lovet er menuen helstegt pattegris.
Brand i ER tog
Fredag d.18. februar 2011 udbrød
der brand i et ER togsæt, som stod
parkeret i spor 45 på P-risten i Fredericia. Togsættet skulle bruges til
Lyn 2. Ilden blev opdaget kl. 3.15 da
en lokomotivfører, som skulle klar-

ER 2139 kom ikke til København fredag den 18. februar...
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gøre et andet togsæt, bemærkede
et ildskær fra vestibulen på ER
2139. Der blev straks slået alarm til
politi og brandvæsen, som sendte
adskillige brandslukningskøretøjer
til stedet. Det viste sig imidlertid, at
det var meget vanskeligt at komme i
gang med slukningsarbejdet, idet
man først skulle have jordet kørestrømmen i området omkring branden. De omkringstående togsæt
blev heldigvis hurtigt flyttet, således
ilden ikke - trods megen strålevarme fra det brændende tog – kunne
nå at brede sig.
Branden gav meget store forsinkelser, idet en hel del andre morgentog
ikke kunne komme forbi brandstedet. Heldigvis medførte branden
kun materielskade på ER 2039, da
togsættet blot stod parkeret efter
endt rengøring. Politiet arbejder i
skrivende stund med de tekniske
undersøgelser. Umiddelbart ser det
(for lægmand) ud som om, at ilden
er opstået omkring kaffeautomaten i
vestibulen på ER 2139.
Til sidst vil jeg sige tak for godt
samarbejde til Johnny Petersen,
som på årets Generalforsamling
valgte at sige nej tak til genvalg.
Johnny har, om end med et par
pauser, været en del af bestyrelsen
i rigtig mange år. Johnny har bestredet mange forskellige hverv. Tilbage
i 90’erne var han i en periode formand, og her senest har han en
årrække været lokalgruppens næstformand.

lavet, så vi kan komme i gang med
snakken om, hvordan vi skal gøre
tingene, som der står i ODI og SIN.
Sikkerhed har altid været vores topprioritet. Men vi har vel også sekunderne at tænke på?

Odense
Af: Lars Vilstrup Olsen

Nu er foråret på vej, forhåbentlig.
Slut med forsinkelser pga. frosne
sporskifter og mislykkede koblinger.
Så nu skal vi have rettet lidt op på
de massive forsinkelser vi havde i
december. Bare vi får noget materiel der kører 100 %.
Sikkerhedskultur
Sikkerhedskultur – hvad er nu det
for noget? Det fik vi oplevet på møder i bl.a. Vejle og Middelfart, hvor
vi mødtes med andre kolleger. Vi fik
set, hvem der er vores sikkerhedschef, og hørt, hvad han havde på
hjertet. De 3 ”sager”, der blev drøftet er relevante, hvad vil du gøre?
Hvad står der i bøgerne? Eller hvad
er nemmest? Kurset er vel også

København
Af: Søren Max Kristensen

Den 27. januar afholdt København
ordinær generalforsamling. Der var
et ganske pænt fremmøde. Generalforsamlingen blev afholdt i god ro
og orden. Det emne der blev debatteret flittigst, var Ny Løn. Specielt
kørelærernes
kvalifikationstillæg
udløste en del debat. Det vil nok
være for omfattende at beskrive
forløbet på denne begrænsede
plads. Her henvises til referatet. Der
er dog et enkelt element, som skal
med her. Det var meget tydeligt, at
flere kolleger var frustrerede og sure over forløbet i Ny Løn. Det kan
være meget forståeligt. Det fremgik
tydeligt, at en del af frustrationen,
specielt i forhold til LPO’s rolle, var
opstået på et forkert grundlag. Der-

Generalforsamlingen 2011
Lokalgruppens generalforsamling
forløb uden den store dramatik, ikke
nogen timelang tale af formanden.
Og med genvalg af bestyrelsen. Et
forslag om at ændre feriesystemet
blev trukket, da det ikke var helt
gennemskueligt. Forslagsstillerne
og LPO arbejder videre med at få
gennemarbejdet systemet, så det
kan komme til afstemning i 2012.
Studietur
Studieturen 2011 går til Salzburg i
Østrig, hvor kun 10 mand drager af
sted. Det er lidt synd, at der ikke er
flere, da det er super hyggeligt at
rejse sammen med gode kolleger,
Den årlige skitur forløb godt, og alle
kom hjem i et stykke. På skituren
var der til gengæld rift om pladserne. Så rejselysten er altså til stede.
Stor tak Carsten, Bjørn og Jesper
som står for de nævnte ture.

for undrer det Lokalgruppens bestyrelse, at man ikke har henvendt sig
på lokalgruppekontoret. Så havde,
om ikke alle, men en del af årsagerne til frustrationen, måske været
ryddet af vejen. Det samme gælder
den debat, som foregår på intranettet. På nær en enkelt af deltagerne i
denne debat, er der ingen af de flittige debattører, der har henvendt sig
til lokalgruppen. Der skal herfra lyde
en opfordring. Er der kolleger, der
mener, at den faglige organisation
har handlet forkert i en given sag,
så kontakt den lokale tillidsmand. Er
der kolleger, der har gode idéer og
forslag, så kontakt den lokale tillidsmand. Det er derfor, vi har et lokalt
tillidsmandssystem, valgt af depotets lokomotivførere.
Lokaler
Det noteres med stor tilfredshed, at
Fremføringen har forladt undervisningslokalerne i Bernstorffsgade nr.
20. Vi har i stedet fået nogle meget
velegnede undervisningslokaler på
Banegårdspladsen nr. 7. Lokomotivinstruktørerne bor på samme adresse, så nu har vi snart en lille undervisningsafdeling samlet et sted.
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Lokomotivfører
Martin Steffansen, Esbjerg
Ny MQ eller gammel MR
Ja, og så har vi haft fornøjelsen af
at køre rundt med ”ny” MQ. Det forlyder, at alle nye sæt skal op til Århus og køre på Grenå og Odderbanen, og rygtet siger endda, at vi
også skal afgive nogle af de ”gamle”
MQ togsæt. Skal gæsterne på
Svendborgbanen så køre med vore
gamle MR-tog der efterhånden har
35 år på bagen?
I skrivende stund bliver vores overenskomst forhandlet. Mon der bliver
den store lønfest ud af anstrengelserne? Næppe, for vi har jo allerede
fået i pose og sæk, eller rettere, det
er, hvad der står skrevet i diverse
medier…
Ny Gruppeleder
Der er blevet ansat en ny gruppeleder i København. Det drejer sig om
LKI, Lars Stentoft Bøgh. De fleste af
os kender Lars fra LKI vagten og
som tidligere kørelærer i København. Vi ønsker Lars velkommen på
depotet og håber, at vi får et godt
samarbejde.
Grunduddannelse
I begyndelsen af marts startede der
et nyt hold lokomotivførere i Fremføringen. 14 nye lokomotivførere til
København kan se frem til en
spændende tid med teoriundervisning og kørsel med vores dygtige
kørelærere. De er alle velkomne, og
vi håber, og ved, at der bliver taget
godt imod de nye kolleger. Deres
teoriuddannelse skal foregå i Tønder. Det er mildt sagt knold og tot,
når der findes en ganske udmærket
skole i Høje Tåstrup. Vi er imidlertid
nødt til at rette ind, idet det er undervisningsministeriet, der bestemmer, hvilken skole de enkelte hold
skal gå på.
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Nykøbing F.
Af: Anders Bech Pedersen

Selvfølgelig skal man jo starte med
at skrive, at vi havde en dejlig generalforsamling. Det havde vi også,
men desværre var der ikke så mange tilstede, som der plejer, ca. 1/3
mindre end normalt var mødt frem.
Det var noget skuffende, men man
skal jo lære af modgang, så bestyrelsen har taget det til sig, og vil
forsøge i de kommende år at lave
nogle tilretninger, som måske kunne
lokke lidt flere til.
Siden sidst er der sket meget på
vores lille depot. Vi har haft julefrokoster, der har været afholdt et fyraftensmøde, vi har fået en ny gruppeleder, et nyt bestyrelsesmedlem
og desuden har der været nogle
festligheder i forbindelse med mærkedage. Men for at tage det hele i
kronologisk orden, så afholdt gruppeleder Jonas Harpsøe et fyraftensmøde, med deltagelse af regions-

Aalborg

chef, Alex Rothe Nielsen, klargøringschef, Claus Holm og LKI Tommy D. Jørgensen. Mødet skulle belyse alle de ændringer, der skete i
koncernen omkring 1. december
2010. Det var så samtidig også det
møde, hvor det blev offentliggjort, at
Jonas skulle overgå til klargøring
som leder for Nykøbing og Kalundborg. Nu var det jo ikke den eneste
overraskelse der kom frem. Andre
informationer på mødet gav en vældig turbulens, som vi dog ikke ønsker at rode mere i, så dem bliver I
læsere sparet for.
Yderligere en overraskelse fulgte
nogle dage senere, da Jørgen Panton fra Næstved blev udpeget til at
agere gruppeleder i Nykøbing indtil
videre.
Der havde tidligere været en ansøgningsrunde til de nu to ledige stillinger, som gruppeledere, men desværre var der ingen (tilstrækkeligt)
kvalificerede ansøgere. Så nu skal
der endnu engang søges efter nye
emner. Lad os håbe, at det lykkes
denne gang.
Julefrokosterne blev afholdt på
sædvanlig vis, og blev igen i år
(altså i 2010) en kæmpe succes. På
lokalgruppens
generalforsamling,
blev Henrik Eriksen genvalgt som
galt for ham. Han havde jo selv opfordret folk til at tage toget, og når
nu himmel og jord stod i et, er der
vel ikke noget at sige til, at folk også
gjorde det. Det kolliderede bare lige
med dem, der i god tid havde reserveret plads, hvilket resulterede i
mange stående passagerer. Men de
kom da sikkert frem, takket være
vores og togpersonalets indsats.

Af: Lars Rolving Jensen

Så er et nyt år startet, og hvilken
start. Forsinkelser og stående passagerer. Aflysninger og frosne toiletter, der manglede ikke noget. Og
dog, for en vis Hr. Schmidt fandt det
passende at sparke til os, når vi nu
alligevel lå ned. Da jeg første gang
hørte Hr. Schmidt udtale sig i pressen lo jeg bare, men det gik hurtigt
op for mig – i al sin gru – at han
mente det.
Jamen for fa… da. Hvad gik der lige
20

Og frosne toiletter! Det er åbenbart
en bivirkning ved den globale opvarmning. Der tales så meget om,
at temperaturen i Danmark falder til
minus 20. Det har vi altså ikke nogen mulighed for at tage højde for,
Hr. Schmidt. Men, du kunne måske
tildele Banedanmark nogle flere
ressourcer, så de kan skrue lidt op
for sporskiftevarmen, så vores klargøring kan få togene rangeret derhen, hvor de skal være. Men det er
måske for meget forlangt? Med lidt
held kan vi snart kalde ham for – Hr.
Schmidt ud…
Det Blå Blad

kasserer, og Svend Erik ”Sveske”
blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Også Per
Malik Heinesen blev genvalgt. Sidst
med ikke mindst blev vores arbejdsmiljørepræsentant, Carsten Larsen,
valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig
periode. Også i år var hele daglig
ledelse i LPO inviteret, men grundet
nogle praktiske udfordringer kunne
Carsten og Preben først komme
efter kl. 12. I deres delvise fravær
brillerede Peter så ☺
Sædvanen tro var der intet at udsætte på den mad, vi havde bestilt.
Værre var det med køkkenets udrustning. Lige her syntes jeg, vi skal
lade en tanke flyve til komfuret. Efter mange års tro tjeneste er det nu
gået videre til det evige køkken. Vi
takker dig for tro tjeneste, men
spørger samtidig, hvorfor skulle du
tjekke ud lige midt i vores generalforsamling? Nå nok om det.
Af festligheder kan nævnes at der
har været 2 x 40 års jubilæum, og
en enkelt afsked. Poul Erik Bjørnlund og Gert Jacobsen har haft 40
års jubilæum, og Poul Roerholt har
den 1. februar afholdt en lille afskedsreception.
I næste nummer vil vi omtale både
de sociale arrangementer, vi har
haft gang i, og de som kommer.
Bortset fra det, så går det roligt
fremad her i Aalborg og Frederikshavn. Vi har afholdt generalforsamling med deltagelse af godt 30 lokomotivførere. Det gik efter sigende
stille og fredeligt. Der var genvalg til
de bestyrelsesmedlemmer, der var
på valg, så bestyrelsen ser fremdeles sådan ud:
Formand Morten Schroll, næstformand Lars Rolving, kasserer Carsten Svendsen Mathiesen, sekretær
Henrik Falborg og ordensmand
Flemming Dalquist.
Henrik og Flemming afslutter DJ’s
grundkursus med G4 her i løbet af
foråret og er dermed fuldt uddannede.
Vi er begyndt på den nye efteruddannelse, og der er næsten kun
positive tilbagemeldinger på forløbet. Vi håber de gode takter fortsætter. Vi er i hvert fald klar…

med hensyn til officielle udmeldinger til berørte medarbejdere, som
på et eller andet tidspunkt inden for
de kommende måneder øjensynligt
skal overveje, om de vil med over i
et nyt DSB selskab.

Aarhus
Af: Hans Schøn Merstrand

Vi har prøvet det før i Aarhus – at
vores arbejdspladser udskilles til et
andet selskab. Selv om det sidste
gang var til et konkurrerende operatørselskab (Arriva-tog A/S), så er
det ikke mindre problemfrit, hverken
for DSB eller det berørte personale,
at det nye selskab, som skal drive
samdriften af Grenåbanen og Odderbanen, er DSB ejet.
LPO Århus synes selvfølgelig som
udgangspunkt, det er godt, når DSB
udvider driften, og dermed øger
sine markedsandele i Danmark, og
gør sig gældende som en seriøs
operatør på jernbaneområdet – med
en vision for fremtiden.
Men det bekymrer lokomotivpersonalet i Aarhus, at DSB er så tavs,

Ved den seneste opsplitning tilbage
i april 2002, altså otte måneder før
driftsstart, holdt Arriva informationsmøde for lokomotiv- og togpersonale, med det mål at få ansat / udlånt
det personale, som skulle bruges til
at drive den vundne togtrafik. Dengang kunne direktøren for Arriva og
Arriva-tog ikke fortælle ret meget –
udover at Arriva gerne ville drive
den vundne trafik – hvilket bevirkede at mange lokomotiv- og togførere valgte at forblive i deres stilling
ved DSB, også selv om fremtiden
med stor overtallighed blev meget
usikker. En anden konsekvens af de
manglende udmeldinger blev, at
Arriva manglede personale, da driften skulle i gang til K03.
I skrivende stund (28. februar) står
berørt personale i Aarhus – i forhold
til samdriften af Grenåbanen og
Odderbanen – i den situation, at
godt 39 dage efter underskriften på
samkøringsaftalen mellem Region

Midtjylland og DSB, og syv måneder før driftsstart (oktober 2011), at
der stort set ikke er udsendt nogen
konkret information til medarbejderne.
Læren fra udskillelsen af DSB Gods
til Railion, udliciteringen af regionaltogstrafikken i Midt og Vestjylland
og DSB First er: Skal det blive en
succes, så skal der andet på bordet
i forhold til medarbejderne, end et
selskabsnavn. Det er nemlig de helt
håndgribelige ting, der tæller for
lokomotivpersonalet. F.eks.: Organisationsaftaler (løn og tillæg), aftaler
om indflydelse på turopbygning,
ferieaftaler, konkret mødested, valg
af tillidsmand, uniform, efteruddannelsesaftaler, turvalgsaftale og meget mere.
Hvis det nye selskab som skal stå
for samkøringen af Grenåbanen og
Odderbanen, skal blive den succes
fra starten, som vi ønsker, så skal
der snart ske en inddragelse af lokomotivpersonalet, både her i Aarhus, og af vore kolleger i Odder. I
skrivende stund har succesen lange
udsigter, set fra ”førerrummet” i
henholdsvis Odder og Aarhus.

Fire lokomotivførere fanget på stuen i Esbjerg ;o)
Fra venstre: Claus Arnskov Jørgensen, Lars Søndergaard, Søren Plam og John Thygesen
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Tinglev
Af: Jesper Rodkjær Pedersen

I skrivende stund raser vinteren version 2.0 og julens besværligheder
for togtrafikken ser desværre ud til
at nærme sig en gentagelse. Jeg
håber, at læserne af det Blå Blad til
sin tid vil kunne sige, at så galt gik
det nu ikke, men belært af fortiden,
så er det svært at være optimistisk.
Undertegnede har netop her til morgen kørt et IC tog fra Flensborg
mod København, hvor alle toiletter
var afspærret på grund af af vandmangel. Af samme grund virkede
kaffemaskinen heller ikke, så der
kunne ikke serveres varme drikke
for de passagerer, som havde valgt
at rejse på DSB 1. Så kunne vi vel i
det mindste servere dem et rundstykke? Ja det var lige præcis, hvad
vi kunne - og ikke spor andet - for
toget var heller ikke forsynet med
smør, ost og marmelade. Den stakkels togfører prøvede med alle trylleformularerne fra hendes We Move
You kursus, men lige meget hjalp
det – kaffen, smørret, osten og marmeladen dukkede ikke op og toiletterne virkede stadig ikke.
Folk uden det store kendskab til at
rejse med tog vil nu måske udbryde:
”Sikke dog en Tycho Brahes dag”.
Her må vi desværre konstatere, at
det ikke er et enkeltstående tilfælde,
men et alt for kendt scenarie gennem den forgangne vinter. DSB er
ikke herre over vejret, og det har de
fleste forståelse for, men DSB er
herre over sin egen forberedelse på
dets komme, og her er indsatsen

Lokomotivfører
Martin Steffansen, Esbjerg
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bare ikke god nok. Jeg vil gerne yde
mit bedste til, at vi er forberedte
(populært kaldet at være fremme i
skoene), men når jeg møder klokken 5.32 til klargøring af et MF sæt,
rangering og afgang med toget klokken 6.16, så kan jeg bare ikke – på
trods af min fine titel - nå at bygge
et forsyningsanlæg i Tinglev, malke
en ko, kærne smør og lave ost samt
plukke og henkoge bær til marmelade. Jeg ville virkelig gerne, men jeg
kan ikke nå det. Af den grund foreslår jeg hermed, at den næste store
opdragelsesrunde i DSB kommer til
at hedde ”Rettidig Omhu”, eventuelt
forkortet RO. Det er ikke et begreb,
der findes i Virksomhedsledernes
Ordbog over ”Varm Luft”, men det
er et gammelt gennemprøvet koncept, som har vist sig at virke ganske godt. Skulle der sidde en leder
et sted og læse med, så kan jeg
hjælpe lidt og fortælle, at betydningen af ”Rettidig Omhu” er lidt den
samme, som når I bruger ordet proaktiv.
K11 er i fuld gang, og i den forbindelse har vi fået det nye 57xx system, som er en IC forbindelse mellem København og Flensborg. Det
har betydet, at vi i Tinglev skal køre
til Flensborg hver anden time. Den
øgede produktion i Tyskland har
givet en del udfordringer, men på
personalefronten er vi godt rustet.
Desværre har det til tider haltet med
hensyn til materiellet. Vi oplever for
tit at måtte aflyse tog mellem Padborg og Flensborg pga. togsæt
uden den fornødne udrustning til
kørsel i Tyskland. I flere tilfælde har
”Driften” været informeret om problemerne i god tid, men desværre
uden at reagere på advarslerne. Det
er forhåbentlig noget, som bliver
forbedret meget snart. Vi har stået i
alt for mange situationer, hvor DSB
helt bestemt ikke har forbedret sit
image. 57xx systemet er bestemt en
forbedring af de internationale forbindelser og ligeledes et løft for togdriften i det sønderjyske, og lige
netop derfor er det af største vigtighed, at vi får vist, at DSB kan løfte
opgaven.
Siden sidste udgave af det Blå Blad
har vi i Tinglev fået overstået vores
generalforsamling med et flot fremmøde. Bent E. Hansen valgte at
stoppe som næstformand. Der skal
herfra lyde en stor tak for hans
Det Blå Blad

ihærdige indsats i lokalgruppen i
Tinglev. Ny næstformand blev Allan
Højbro Jensen, der derfor fratrådte
som kasserer. Den post tilfaldt så
undertegnede. Generalforsamlingen
foregik i fred og fordragelighed, og
vi havde en god og sober debat om
forskellige emner. Et af de emner,
som blev debatteret, var vores kære
transportminister, Hans Christian
Schmidt. Det ser umiddelbart ud til,
at han helt har tilsidesat den gamle
dyd med at ’tænke før man taler’.
Ja, med mindre han rent faktisk har
tænkt først. Skræmmende tanke, for
så er tingenes tilstand jo i virkeligheden endnu mere bekymrende. I
år havde vi besøg af Preben S. Pedersen og Carsten M. Olesen. De
gav os en god indføring i, hvad der
sker overordnet i LPO DSB og DJ.
Deres tilstedeværelse var med til at
løfte generalforsamlingen op over
det rent lokale niveau. De skal have
stor tak for, at de kom. Og så glæder vi os selvfølgelig over, at vi har
givet dem en anledning til at komme
ud og se, hvordan det er at køre
med tog.
I Tinglev har vi fået tilgang af lokomotivfører Brian Petersen, som vi
byder velkommen. Gunnar S. Erichsen har valgt at søge nye udfordringer og han ønskes held og lykke
fremover. Vores Gruppeleder Willy
Hansen træder ligeledes tilbage for
at varetage et arbejde indenfor
Energi og Infrastruktur. Han ønskes
også held og lykke fremover. Tak
for indsatsen i det sønderjyske. Indtil videre fungerer Jens Bülow Jensen og Henrik O Henriksen fra Esbjerg som gruppeledere i Tinglev.
Jesper Rodkjær Pedersen,
Superior front engine control and
regulation manager of the highest
degree.

Berigtigelse:
Der havde indsneget sig en
(stave)fejl i jubilæumslisten for
2011, offentliggjort i Det Blå Blad
nr. 4/2010, side 22, under 40 års
jubilæum. Der skal stå følgende:
29. september
Jes-Peder K. Løkke, Esbjerg
Det Blå Blad beklager fejlen.

Stemningsbilleder fra Esbjerg

Esbjerg med kommandoposten til højre

Esbjerg den 02. marts 2011

Johnny Sibbert Christensen

Jørgen Renner Christensen

Esbjerg Station onsdag den 02. marts 2011

Olieforsyning og vaskemaskinen

Per Baden gør klar til tog 836

Hans Trans Puggaard

John B.
Povlsen

Pernille B. Larsen fremfører tog 820

Jens Jørgen
Damgård

Bent
Præstekjær

Leif Juhl
Zimmermann

Næste nummer:
Stemningsbilleder fra Aalborg
Det Blå Blad
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Rigtige mænd er ikke bange for…
Bagsideredaktionen er – ved hjælp af sædvanlig pågående
og dybdeborende journalistik – kommet under vejrs med
nedenstående historie
Det forlyder, at Ansaldobreda og Telenor er gået sammen
om en ekspedition til månen. Ansaldo har, med baggrund i
virksomhedens erfaring i opbygning af store stålkasser, påtaget sig arbejdet med at bygge raketten, og forestår desuden fremstilling og montering af de elektroniske systemer,
Telenor står for kommunikationen mellem Moder Jord og raketten og der går endda rygter om, at DSB IT er frisk på at
levere en række software løsninger. Nu er der bare et problem...
Det viser sig at projektet går efter en bemandet mission, og
man mangler i den anledning en – eller flere – frivillige. Da
DSB’s lokomotivførere har en særlig erfaring i at håndtere
produkter fra ovennævnte virksomheder – og da historien
nu er ude i offentligheden – har vi lovet konsortiet at bringe
nærværende stillingsannonce som astronaut på pågældende
tur (hvilket hermed er gjort).
For at skabe tryghed for eventuelle ansøgere, kan det oplyses, at man, af hensyn til astronautens personlige sikkerhed, allerede har headhuntet særligt udvalgte medarbejdere
fra Driftscenter DK til at lede operationen fra ”Mission
Control”..
Det skal understreges, at der ikke kræves særlige personlige egenskaber eller kvalifikationer, kun en rigtig god livsforsikring.
Bagsideredaktionen ønsker god tur. Og som de siger i Starwars-filmene: “May the force be with you”…
Ansøgninger sendes til:
yourlasttrip@ansaldobreda.com
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