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Lederen

Vi skal fremad sammen, alle sammen
Af: Preben S. Pedersen

Lederen vil denne gang ikke tage
udgangspunkt i fortidens store synder i og omkring DSB, for dem kender vi alle efterhånden udenad. Og
tiden er vel kommet til, at alle prøver at se fremad mod de nye tider
for virksomheden DSB. Dog lige
med den lille reminder - ingen fremtid uden en fortid. Lederen er skrevet umiddelbart efter Danmarks
sensationelle 1-0 sejr over Holland.
Hvordan kunne det lade sig gøre, at
et stærkt undertippet hold slår en
kommende favorit til mesterskabet?
Det kunne det kun ved en utrolig
stærk holdindsats, hvor alle kendte
til taktikken inden kampen, samt at
træneren vidste, at han ikke selv
kunne agere på banen og spille
med. Han overlod det derfor til den
enkelte spiller, at bruge de kompetencer, de var i besiddelse af. Og
det er vel svært efterfølgende at
påstå, at det ikke lykkedes. På trods
af visse skønhedsfejl.
Kunne man forestille sig, at resultatet havde været det samme, hvis
der meter for meter havde stået en
teoretiker uden erfaring fra banen,
der skulle fortælle spillerne hvad de
skulle gøre med bolden. Nej vel, det
var nok gået grueligt galt, med et
kæmpe nederlag til følge, på grund
af utidig indblanding.
Nu vil den skarpsindige læser sikkert påstå, at der vel ikke kan drages en umiddelbar sammenligning
mellem fodboldlandsholdet, og
DSB. Sammenligningen er dog
nærliggende.
Hvis det nysammensatte hold i virksomheden skal nå de målsatte resultater, det være sig økonomiske
som driftmæssige, så må det sammenlignes med, at det uforudsigeli-

ge spil på banen, ikke kan sammenlignes med et forudsigeligt elektronisk ”playstation” spil. Ikke sådan at
forstå, at elektroniske spil kan undværes, men det er trods alt mere
troværdigt, at være tilskuer til en
rigtig fodboldkamp med levende
spillere, der kan tænke selvstændigt.
Hvis DSB skal opnå succes de
kommende år, og loyaliteten skal
genvindes hos medarbejderne, så
skal alle medarbejderne kende deres målsætning, og kunne identificere sig med den. De skal vide, at
ledelsen stoler på deres faglige
kompetencer, og der ikke i tide og
utide, kommer skrivebordsteorier
væltende ned over dem fra folk i
jakkesæt. Det er nu arbejdstøjet
skal findes frem og vises til vores
passagerer. Derfor er der brug for,
at de driftmæssige beslutningskompetencer flyttes tættere på driften,
så der bliver en entydig ansvarsplacering.

teoretiske projekter omkring tog til
tiden, de vil have tog de kan stole
på, og tog hvor det er muligt at få en
siddeplads i myldretiden.
Skal DSB overleve som statsligt
selskab, må ejerkredsen give virksomheden muligheder for at agere
på et efterhånden broget marked.
EU intentionen om fri trafik er blevet
til konkurrence mellem statslige selskaber, med DB som den største
aktør. Hvis den danske stat ønsker,
at bibeholde den direkte indflydelse
på den danske jernbanetrafik, så
skal politikkerne nok skele til, hvordan de andre stater implementerer
EU lovgivningen.
Danmark skal ikke altid bære implementeringsførertrøjen.
Alle medlemmer af LPO DSB, og
læsere af Det Blå Blad, ønskes en
god sommer. Lad os bruge noget af
den til at holde ferie i, og slappe af.
Efter ferien venter arbejdstøjet.

Det er trods alt lokomotivførere der
kører toget, og har ansvar for togets
sikkerhed, ligesom der skal en
håndværker til at reparere et defekt
toilet i toget. Der skal også en togfører til at servicere og skabe tryghed
for passagerne, ligesom der skal en
stationsbetjent til at renholde stationerne.
LPO DSB vil altid samarbejde omkring en god og sund økonomi i
virksomheden, der understøtter vores ejeres og samfundets krav til en
god offentlig transportpolitik. Men vi
mener ikke, det lykkedes ved at
fjerne de hårdtarbejdende medarbejdere, der er tæt på trafikken og
passagerne i dagligdagen. Passagerne er ikke interesseret i dyre
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Mulig mangel på lokomotivførere
efter den 31. juli?
Af: Hans Schøn Merstrand
Det er forholdsvis simpelt at udregne, hvor mange lokomotivførere der
skal til at køre f.eks. 100 tog om
dagen, og herunder også behovet
for den reservestyrke af lokomotivpersonale, som er nødvendig, for at
undgå f.eks. at skulle ”købe fridage,
eller aflyse tog”. Værre er det, hvis
man ikke har helt styr på disponeringen, planlægningen, korrigering
af lokomotivpersonalets tjenester,
ændringer af toggangen, eller arbejdstilrettelæggelsen af lokomotivpersonalet – eller af en hel anden
årsag, bare ikke har helt styr, på det
helt rigtige behov for lokomotivpersonale.
Ovennævnte er selvfølgelig bare en
simpel refleksion, over et simpel
scenarie – men måske ikke lang fra
den virkelighed, som nogle lokomotivførere frygter, at kunne komme til
at opleve i f.eks. DSB - til august,
hvor der er en del kollegaer, der går
hjem, som følge af aftalen omkring
frivilligfratrædelse.
For det, som lokomotivpersonalet
oplever for indeværende, i forbindel-

Henstilling til minimering af overarbejde i DSB
Dansk Jernbaneforbund henstiller
til, at medlemmer af forbundet an-

se med de effektiviseringer, og reduktioner af personale i DSB, herunder også lokomotivpersonalet,
hvor der skal findes besparelse på
102 fuldtidsstillinger, er at deres
lokaletjenestefordeler, har svært
ved at få den daglige togdrift, til at
hænge sammen - allerede inden de
mange kollegaer, som har taget i
mod tilbuddet om frivilligaftrædelse
pr. 1. august, har forladt "togdriften".
Mange lokomotivførere, husker med
gru tilbage på sidste periode i DSB,
med stor mangel på lokomotivpersonale (for bare få år siden), hvor
både lokomotivførerne, tjenestefordelingerne og øvrige personaledisponenter i DSB, i den grad var meget fleksibel, for at minimere risikoen for tog aflysninger, som følge af
personalemangel blandt lokomotivpersonalet. Allerede nu går der rygter om, at der her i foråret, har været togaflysning, som, følge af personalemangel.

tjenestefordelerne, om at hjælpe til
med driften, da tjenestefordelingerne havde udækkede tjenester - selv
om vi først rigtig skiller os af med de
godt 70 kollegaer, der har taget i
mod tilbuddet om frivilligfratrædelse,
ved udgangen af juli måned.
Man kan godt frygte, at både den
teoretiske opgørelse over det nuværende behov for lokomotivpersonale, og fremtidens behov, mangler
nogle "mellemregninger", eller der
bare er nogle faktiske faktorer, som
ikke passer ind i en matematisk model.
Men enhver tillidsmand, der har
været med til rekruttering af nyt lokomotivpersonale, ved at der hurtigt
går mellem 18 og 24 måneder for at
lave en lokomotivfører - så DSB
skal holde "tungen lige i munden",
med hensyn til fremtidens togdrift
og effektiviseringer.

Det er et faktum, at der jævnligt siden påske, er sendt opfordring til
lokomotivpersonalet, pr. mail fra
sat i DSB undlader at sælge fridage. Resultatet kan nemlig blive en
forværring af selskabets økonomi.

så kan DSB i sidste ende blive nødsaget til at afskedige dig eller din
kollega.

Vi ved godt, at det kan være fristende at tage sig betalt for at arbejde
lidt ekstra, men i dette tilfælde kan
der blive tale om, at hvis du sælger
en fridag og tager en ekstra vagt,

Vi beder derfor alle forbundets
medlemmer om i fællesskabets
navn at tænke sig om en ekstra
gang, og ikke sige ja til frivilligt
overarbejde.

Medlemsinformation
LPO DSB ønsker, som en udstrakt medlemsservice, fremadrettet at oplyse om, hvilke medlemsinformationer, der
er udsendt siden sidste nummer af Det Blå Blad udkom.
I perioden er udsendt følgende LPO medlemsinformationer:
Medlemsinformationerne kan læses i deres fulde længde på LPOs hjemmeside: www.lpo-dsb.dk/
05/2012 Vedr. frirejse ifm. LPO's ERTMS studietur 2012
06/2012 Deltagerliste og praktisk info vedr. ERTMS studieturen
07/2012 Vedr. seniorfridage
08/2012 Vedr. områdegruppekasserer
09/2012 Vedr. områdegruppens ordinære generalforsamling
10/2012 Efteruddannelse ET
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”6 skarpe” til Fjern– og regionaltogsdirektør
Susanne Mørch Koch
Af: Peter Kanstrup, afgående redaktør
De ”6 skarpe” er denne gang med
Susanne Mørch Koch, som siden
januar 2012 har beklædt posten
som direktør for Fjern- og Regionaltog. Susanne har været i DSB siden
1. januar 2009, først som underdirektør i HR og siden som underdirektør i Onboard Service. Hun er
uddannet cand.merc.int fra CBS.
Efter studierne var hun i nogle år
konsulent ved McKinsey & Company, og har desuden haft ledende
stillinger i Arriva og KPMG. Susanne bor i Hørsholm, er 38 år, gift
og har to børn på 4 og 8 år.
Efter en periode som chef for Onboard Service, tiltrådte du i vinter
i stillingen som chef for hele
Fjern & Regionaltog. Hvad er dit
indtryk af den organisation, du
nu er leder af?
Jeg oplever stor dedikation og engagement blandt medarbejderne. Jeg kan også godt lide kulturen
omkring det, at vi bakker hinanden
op. Det gælder eksempelvis i arbejdet med at få togene af sted til tiden, men også den kollegiale opbakning i hverdagen. Vi er på vej til
at få skabt et sundt DSB med det
store og målrettede arbejde, der har
været med den trafikale afvikling
både i normal- og uordenssituationer. Det arbejde gør, at vi ikke
mindst i den første del af 2012 har
oplevet en rekordhøj rettidighed,
som er et vigtigt fundament for at få
genskabt tilliden til DSB. Helt generelt synes jeg, vi skal være bedre til
at tænke kunderne først i alt, vi foretager os. DSB har traditionelt været
en drifts- og transportvirksomhed,
og rejsen hen mod en servicevirksomhed med kunderne i fokus er på
vej, men der er et stykke endnu, før
vi er i mål.
Med virkning fra 10. maj omstrukturerede du F&R, bl.a. ved at
sammenlægge lokomotiv- og togpersonalet i en ny fælles enhed,
Togdrift. Hvilke fordele og evt.
ulemper ser du i den nye organisation?
Der har været talt om at slå det kørende personale sammen i én enhed i årevis. Toget er en fælles ar-

bejdsplads for lokomotivførerne og
togpersonalet, hvor man har et fælles ansvar for at sikre tog, kunderne
vil stole på. Det gælder rettidighed,
såvel som komfort og service. Der
er stor forskel på at fremføre toget
og at være togpersonale. Det skal vi
respektere, men vi skal være dygtigere til at se tingene på tværs. Vi er
ét team i toget.
Lokomotivpersonalet har traditionelt altid haft stor fokus på områderne sikkerhed og arbejdsmiljø,
hvorledes forestiller du dig disse
områder prioriteret i den nye organisation?
Både sikkerhed og arbejdsmiljø er
fortsat højt prioriteret. Det er der
ikke ændret på. Vi har høje standarder for sikkerhed og lever som en
naturlighed op til de regler og love,
der er på området. Sikkerhed er en
grundforudsætning i DSB, det er
ikke et strategisk valg.
DSB er arbejdsmiljøcertificeret. Det
stiller krav både til ledere og chefer,
men også til lokomotivførerne. Vi
skal alle gøre vores allerbedste for
at leve op til kravene hver eneste
dag. Kun sammen kan vi sikre, at
arbejdsmiljøet er i top.

Hvilke egenskaber er – efter din
opfattelse – karakteristiske for
den gode medarbejder, henholdsvis chef / leder i din organisation?
Jeg synes, det er det samme, der
gør sig gældende hvad enten man
er medarbejder eller chef. Vi har tre
overordnede mål for den kommende tid i DSB – Økonomien skal i
balance, vi skal i mål hver gang, og
vi skal være en virksomhed og en
serviceydelse, danskerne vil stole
på. Gode medarbejdere og chefer
lægger sig i selen for at nå de mål,
f.eks. ved at give en god service til
kunderne, hjælpe hinanden med at
få toget af sted til tiden og virkelig
gøre en indsats for at arbejdsopgaverne bliver løst til fulde hver eneste
dag. Dygtige kolleger brænder for
sagen, og viser vilje til at få tingene
til at fungere optimalt, også selvom
vi ikke altid har de mest optimale
vilkår herfor.

Den enkelte lokomotivførers dagligdag struktureres af turplanlægning, korrigering og tjenestefordeling. Arbejdet udføres med reference til driftslederen, og til
dels LKI vagten. I den nye organisation hører de 5 nævnte områder til under 5 forskellige chefer
fordelt på 3 underdirektørområder. Hvorledes tænkes dette bundet sammen, og hvorledes mener
du, der kan etableres et positivt
samspil i forhold til lokomotivførerens gruppeleder, tilhørende et
6 chefområde?
Det er ikke optimalt, som det er nu.
Det har min fulde opmærksomhed,
at vi får løst de udfordringer, der er.
Jeg er sponsor for et program under
planen SUNDT DSB, der netop
handler om bedre planlægning, og
jeg er overbevist om, at der kommer
nogle gode resultater ud af det arbejde, som jeg kan fortælle mere
om efter sommerferien.

Hvilke udfordringer synes du er
vigtige for Fjern & Regionaltog,
og hvor mener du, vi bør være
om 3 år?
Vores største udfordring er at levere
et godt grundprodukt så effektivt
som overhovedet muligt. Økonomien skal tilbage på sporet, så vi er
konkurrencedygtige og danskernes
foretrukne togselskab. Driftsfokus i
Fjern & Regionaltog er på den trafikale afvikling. Vi skal levere toppræstationer både i den normale dagligdag og når der er uorden, og vi skal
sikre et højt komfortniveau og en
god service i toget og på rejsen. Vi
skal ganske enkelt levere et tog
kunderne vil stole på. Det kommer
til at kræve meget af os alle sammen. Jeg er overbevist om, at vi
frem mod 2014 vil opleve forandringer, og at vi vil blive bedt om at yde
en ekstra indsats for at nå målene.
Det må vi være parate til, og er vi
det, skal vi nok nå i mål.
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Lokomotivpersonalets studietur til
Holland 2012 (ERTMS studieture)
Af: Områdegruppenæstformand Carsten M. Olesen
Fra uge 17 til 19 og uge 21, afviklede Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB, vores studieture til
Holland, og med stor succes. Studieturene havde til formål, at vise
vore medlemmers kommende udfordringer, i forbindelse med det nye
signalsystem (ERTMS), samt en
vedligeholdelse af et godt kammeratskab, og sammenhold på landsplan blandt lokomotivførerne.
Perfekt planlægning
Nu kommer succesen jo ikke af sig
selv, og jeg vil derfor gerne på vegne af LPO´s bestyrelse, takke for
alle deltagers engagement, hjælpsomhed og ikke mindst gode humør
på de enkelte ture. Herudover skal
der lyde en stor tak, til John Hejlskov fra Struer, samt Poul S. Nielsen fra Næstved, for deres store
forarbejde, med bestilling af hoteller, som tilfældigvis lå meget centralt ved ”Red Light Distrect” (Et
sted for meget fattige piger uden ret
meget tøj på), restauranter og mange kulturelle seværdigheder. Ligeledes for deres planlægning af
sightseeingturene for vore kolleger,
under opholdet i Amsterdam, og
ikke mindst deres utrættelige brug
af Euro, hvilket gav undertegnede,
en del søvnløse nætter i den første
uge (budgettet skulle jo overholdes).
Hård opstart
Vi var så heldige/uheldige, at samle
uheldene på første hold, som betød
tyveri af personlige ejendele (pung
og pas), samt sygehusbesøg (fald
ved sporvognsspor som gav en del
skrammer i ansigtet), men begge
kollegaer gav ikke op, og tog uheldene i ”stiv arm”, og fuldførte til UG!
(Godt gået). På første hold, var der
også deltagelse af fire gode kolleger
fra DSB S-tog, da deres daglige
ledelse af LPO DSB S-tog, havde
meldt sig til på fire ledige pladser,
og det er mit klare indtryk, at de
havde en god tur, og fik gode indtryk med hjem til videre formidling i
deres organisation.
For samtlige hold var turen planmæssigt sat ens op, kun med afrej6

sedag, og en hjemrejsedag som
forskel. ”Hold 1” havde afrejse søndag, og hjemrejse onsdag, og ”hold
2” havde afrejse tirsdag, og hjemrejse fredag, ”hold 3” afrejse søndag,
osv.
Indkvartering, italiensk for begyndere og kanalrundfart
Ved ankomst til Amsterdam for
”hold 1”, mandag formiddag, og
”hold 2” onsdag formiddag, osv.
osv., blev alle ført til hotellet, for
aflevering af kuffert (værelserne var
ikke klar før kl. 15), og herefter ført
til en kombination af morgen og
middagsmad, og lidt ”læske til ganen”. Mens alle spiste, blev de delt
op i to hold (8 på hvert hold), hvorefter de fik af vide, hvilken dag de
skulle på ERTMS intro, eller på
sightseeing, og herefter var eftermiddagen fri til egen afbenyttelse.
Klokken 17.30 på førstedagen, var
der fælles afgang fra hotellet, til en
Italiensk restaurant, hvor den enkelte selv kunne vælge sin ”mad og
drikke”, og her kan jeg ikke undlade
at komme med en ”lille bøvs”, for
det skulle overgå mig at opleve lokomotivførere fra Struer, rejse sig
fra hele flasker vin, og sige de havde fået nok - hvabehar!
Klokken 20, på første aftenen, var
der sejltur på Amsterdams smukke
kanaler, afsluttende med en fælles
”godnat øl/sodavand”, på tilfældigt
værtshus i Red light distrect.
Introdage - med køreture og
teori
Introdagen ved de hollandske kollegaer forgik i Rotterdam, så der var
fælles afgang fra hotellet til hovedbanegården i Amsterdam, hvor vi
med særlige billetter kørte med
”FYRA Hispeed tog” (highspeed på
hollandsk) til NS, og deres midlertidige opholdslokaler (container) i
Rotterdam. Rotterdam central station, er under total renovering, og NS
får helt nye opholds– og undervisnings faciliteter her, når de bliver
færdige med ombygningen.
På skolen blev vi alle modtaget
(dagligt) af Carl Vledder, Marc, MarDet Blå Blad

cel eller Natasja, som alle fire, er
instruktører ved NS. Deres baggrund er, at de alle er startet som
almindelige lokomotivførere og herefter søgt nye udfordringer som kørelærer og efterfølgende instruktør
stillinger (Natasja var dog med som
”føl” i uge 21 – og kom fra deres
Togpersonale). Carl som er hovedinstruktør på ERTMS delen, har
også ansvaret for oversættelse af
blandt andet, tyske sikkerhedsinformationer/regler og betjeningsmanualer på ICE togene (Tyske højhastighedstog), og han er yderst kompetent på sit område.
Udfordringen for Carl og LPO op til
første hold var gennemført, var helt
klart sproget og dagens sammensætning. Sproget, fordi man kun
kunne gennemføre ”workshoppen”
på engelsk eller tysk. Dagens sammensætning, fordi de otte kursister
ville blive delt i to hold og de fire
skulle starte med introkørsel, hvor
de to og to, skulle med et ”FYRA
Hispeed tog”, og køre med på lokomotivet fra Rotterdam til Breda, og
retur igen, mens øvrige havde
”teoretisk gennemgang” af opbygningen af ECTS (Den del af
ERTMS, som vi har behov for at
kende), og efterfølgende skulle deltage i simulatorøvelser. Efter frokost
byttede de to hold, og programmet
var færdig ved 16.30 tiden.
Efter første kursusdag på den/de
første ”workshop”, hvor der var en
rigtig god feedback fra holdet, blev
indholdet af ”workshoppen” ændret
en lille smule, da det var formålstjenligt, at give en kort teoretisk gennemgang af førerrumsudstyr til de
fire som skulle starte med praktikkørsel.
Sprogdelen og vores bekymringer
viste sig heldigvis, at blive gjort til
skamme, da alle klarede de fremmede sprog fint (engelsk og tysk.
red.). Der var en enkelt kollega,
som kun kunne tale tysk, fransk,
serbisk, norsk eller italiensk, men
ikke engelsk, og han måtte så have
den på tysk (men jeg nævner ikke
nogen navne Thomas).

Efter endt skoledag for de første
otte, og sightseeing for de øvrige,
var der igen fællesspisning på en af
Amsterdams fine argentinske restauranter, og her var maden forudbestilt (350 grams velhængte bøffer
m/tilbehør) og god rødvin. Efter maden var der fælles gåtur blandt de
fattige piger, og ja, så var det igen
tid til lidt koldt fra hanen J. Det var
nogle dejlige timer, og igen med
masser af godt humør, blandt kollegaerne på alle holdene.
Sidste dag
På den sidste dag blev de to hold
byttet rundt, og eneste forskel var

afgang mod Rotterdam, som forgik
en time tidligere, så vi kunne nå
tilbage til Amsterdam i så god tid, at
alle kunne nå at afhente bagage på
hotellet og eventuelt proviantere lidt
til hjemturen, som forgik med Euro
Night citytoget, med afgang fra Amsterdam kl. 19.06 mod København.
Okay studieture trods småproblemer
Nu blev indledningen til denne artikel, skrevet som en stor succes for
studieturene, hvilket jeg også overordnet, og som helhed stadig synes
det har været, men til historien skal
selvfølgelig også nævnes, at vi ikke

har kunnet opfylde enkelte ønsker
om enkeltværelser på hotellerne og
sovevognspladser i nattoget glippede også et par gange, hvilket selvfølgelig er utilfredsstillende! Vi måtte
jo også aflyse en hel uge (uge 23),
da der ikke var tilmeldinger nok,
hvilket har givet stof til eftertanke,
for eventuelle fremtidige arrangementer.
Her til slut skal I da ikke snydes for
nogle billeder fra turen… ;o)
Carsten.

Billeder fra studieturene til Holland 2012

Det Blå Blad
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Holdene på studieturene
til Holland
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Hold 1 fra 22. - 26. april 2012

Hold 2 fra 24. - 28. april 2012

Hold 3 fra 06. - 10. maj 2012

Hold 4 fra 08. - 12. maj 2012

Hold 5 fra 20. - 24. maj 2012

Hold 6 fra 22. - 26. maj 2012
Det Blå Blad

Det går pænt
stærkt… NOT!
Af: Claus Laugesen
Lokomotivfører Struer
Maj 2010: 41,2 km sporarbejdet
mellem Holstebro og Herning påbegyndes.
Marts 2012: Sporarbejdet er åbenbart endnu ikke færdigt!
Ja, skinnerne er lagt, broerne er
renoveret, men hastigheden er der
ikke ændret ved. Strækningen er
udstyret med ATC-togstop og har
derfor en maksimal hastighed på
120 km/t. Problemet er, at de gamle
faste hastighedsnedsættelser endnu ikke er fjernet – efter næsten to
års ventetid!
Vores lokale gruppeleder i Struer
har gentagne gange rykket Banedanmark for svar. Svaret er, at papirarbejdet lige skal overstås. I mellemtiden slås vi med hastighedsnedsættelser i Holstebro (40, 70 og
100 km/t), Tvis (100 km/t), Aulum
(100 km/t) og Herning (80 km/t), til
trods for at skinnerne er helt nye.
Gad vide hvad det koster DSB i
merudgifter til diesel og bremseklodser?

Læserbrev
De lokomotivførere, som kører på
strækning 33 ved, at den stramme
køreplan gør, at det er fuld hammer
ud af stationen, op på den store
remskive, og så fuld bremse ind på
stationen, ellers kan vi ikke holde
køreplanen (Og en gammel sløv
MR, som lige akkurat kan nå de 120
km/t inden der skal bremses ned til
næste station igen, gør heller ikke
sagen bedre). I mellemtiden knokler
vi ude på skinnerne, brænder en
hulens masse unødigt brændstof
(og CO2), og bremseklodser af.
Få minutters forsinkelse fra Holstebro tager næsten 1½ times kørsel at
indhente. Strækningen er enkeltsporet, hvilket betyder, at et enkelt
forsinket tog forsinker alle de andre
tog. Lige for tiden slås vi desuden
med hastighedsnedsættelser på 40
km/t i Hjerm og 80 km/t mellem
Hjerm og Holstebro. Dette betyder,
at toget er ca. 4 minutter forsinket
allerede ved ankomst til Holstebro.
Resten af turen skal der køres som
død og helvede for at hente få minutters forsinkelse.

Derfor kan det jo godt undre, at det
tager næsten to år, at fjerne nogle
hastighedsbegrænsninger. Skinnerne er jo for pokker helt nye, og endda forberedt til 160 km/t.
Hvorfor sker der ikke noget?

Inden sporarbejdet udtalte Banedanmark:

Korrigering

- En hel eller en delpause må ikke
flyttes til første eller sidste opgave

Der opstår ind imellem tvivl om, hvilke regler der er gældende i forbindelse med udsendelse af korrigering. Det Blå Blad skrev senest herom i nummer 3-2007. Korrigeringsaftalen er revideret i 2010 og der
gælder nu følgende regler for ændring af tjenester via korrigering:

Underretning til lokomotivføreren
om ovennævnte foregår som udgangspunkt via arbejdsseddel. For
personale i fast tur og i reserven
opgøres mertjenesten for den enkelte dag med faktisk forbrug i
LTD2, tælles sammen månedsvis
og afrundes opad til nærmeste ½
time.

- Såfremt en tjeneste udvides eller
flyttes mere end 45 minutter, skal
udvidelsen godkendes af den pågældende lokomotivfører.
- Ved ændring af møde- og sluttidspunkt, og geografisk flytning af pauser, skal underretning af lokomotivføreren foretages senest 120 timer
før tjenestens begyndelse. Ved senere underretning kan ændringen
afvises.
- En dagtjeneste må ikke ændres til
nattjeneste

"Sporarbejdet er nødvendigt, fordi
skinnerne og svellerne er nedslidte.
De fleste skinner og sveller er mere
end 40 år gamle, og allerede nu har
vi steder på strækningen, hvor togene må sætte farten ned på grund af
de nedslidte spor", fortæller projektleder Anne Nielsen fra Banedanmark og fortsætter: "Når sporarbejdet er slut, har passagererne en
fremtidssikret bane, hvor togene
kan sætte farten op til normal hastighed, som er 120 km/t. Sporene
er forberedt til, at togene nogle steder kan køre op til 160 km/t",
Anne Nielsen fortæller også, at det
kan blive aktuelt at sætte farten op,
når Banedanmark - inden udgangen
af 2021 - har udskiftet alle signalanlæg på de danske jernbanestrækninger.

Lokalgruppen, men ikke den enkelte
medarbejder, kan forlange en hvilken som helst korrigering til forhandling. Aftalens parter (LPO DSB
og DSB Togdrift) kan – for at imødegå pludselig opståede hændelser
på infrastruktur og materiel – aftale
ændringer og kompensation som
afviger fra nærværende.

Farvel til
Peter Kanstrup &
Jenik Langsted
Det Blå Blad må desværre sige
farvel til to markante personer som
begge, gennem mange år, har været en drivende kraft i udviklingen
og produktionen af bladet.
Redaktør Peter Kanstrup og Layouter Jenik Langsted, har begge valgt
at stoppe, hvorfor vi på redaktionen, på egne og vore mange læseres vegne, ønsker at takke for den
store indsats, som vi alle har nydt
godt af gennem årene.

Aftalens fulde ordlyd kan læses på
www.lpo-dsb.dk ved ”log in”.
Det Blå Blad

9

LPO DSB´s ordinære
generalforsamling 12. april 2012
Af: Hans S. Merstrand
Den 12. april, mødte tillidsmændene
fra LPO DSB´s lokalgrupper op, til
LPO DSB's ordinære generalforsamling 2012, som blev afholdt i
mødelokalerne på Otto Bussesvej.
Hver lokalgruppe stillede med to
repræsentanter - uanset størrelse jf.
vore vedtægter. Der var også mødt
en stor gruppe lokalgruppemedlemmer op, som ønskede at overvære
generalforsamlingen, selv om de
havde rejst hele vejen fra Aarhus med de tidlige morgentog.
Områdegruppeformand for LPO
DSB (fællestillidsmand for lokomotivpersonalet i DSB) Preben S. Pedersen, indledte med en åbningstale, som var rettet mod den politiske
situation, der er i Danmark, og som
har stor indflydelse på vores arbejdsplads DSB.
Preben reflekterede over mandatfordelingen i Folketinget, efter det
seneste folketingsvalg, som ville
give nogle nogle udfordringer for SSF, og deres politik, i forhold til regeringsdannelsen med de Radikale
- men påpegede også, at for at kunne føre deres politik igennem, så
skal man jo kunne tælle til 90 mandater. Preben glædede sig dog
over, at det ikke længere var Transportminister Hans Christian Schmidt
(V), der var ved roret i Transportministeriet
(gav "klapsalve" fra fremmødte i
salen).

Herefter bød Preben hjerteligt velkommen, til de delegerede, tilhørerne og vore gæster, de nærmeste
samarbejdspartnere fra Dansk Jernbaneforbund og DSB Sektioner,
som LPO DSB har et godt samarbejde med i hverdagen.
Traditionen tro, indledtes generalforsamlingen herefter med et minuts
stilhed, for de aktive kollegaer, som
desværre var gået bort siden sidste
generalforsamling - æret være deres minde.
Efterfølgende blev Lokalgruppeformand for Lki-gruppen, Jørn Weiss,
valgt som dirigent for generalforsamlingen - som han styrede med
sikker hånd resten af dagen, så
mon ikke der kan blive tale om genvalg, på de kommende generalforsamlinger i LPO DSB? Efter valget
af generalforsamlingens øvrige tillidsmænd (sekretær/stemmetæller),
så var det igen tid til Preben S. Pedersen, at gå på talerstolen for aflæggelse af beretning.
Preben indledte med at bemærke,
at DSB de sidste 2 år, havde været
på en "historisk deroute", efter nogle år med et overskud, på henved
4.1 milliarder, i årene fra 2005 til
2009, som desværre ikke blev brugt
til at nedbringe DSB store gældsbyrde, da milliarderne øjensynligt
skulle bruges til andet - bl.a. den

tidligere Finansministers skattelettelser, der blev gennemført af VKregeringen.
I forhold til DSB's historiske deroute, oplyste Preben, at som ansvarlig
faglig organisation, deltager LPO
DSB gerne i genopretningen af
DSB's økonomi, da det er medlemmernes arbejdspladser og levebrød,
det drejer sig om - men sluttede af
med at sige, at der skulle stilles krav
til den eksisterende koncernledelse,
og den administrerende direktør,
hvis det indeværende mål på 1 milliard skal opnås.
Herefter orienterede Preben omkring genopretningen af samarbejdet, i DSB Togproduktion, efter der
var kommet en ny underdirektør for
Togproduktion, Anette Haugaard og så derfor frem til det kommende
samarbejde, som havde ligget stille
(været på is), under den tidligere
underdirektør. Ligeledes kvitterede
Preben også for det gode og konstruktive samarbejde, med den nye
direktør for Fjern & Regionaltog,
Susanne Mørch Koch.
Desuden var Preben bl.a. inde på
følgende emner, i beretningen, som
påvirker lokomotivførernes hverdag:
Ferieplan - elektronisk feriesøgning
som er udviklet i samarbejde mellem LPO DSB, Togdrift og IT.
Turvalg/Turarbejde - som i den økonomiske situation for DSB, er et af
omdrejningspunkterne i forhold til
kommende besparelser.
Greenspeed - som LPO har deltaget i udviklingen af.
DSB Sikkerhed og sikkerhedsinstruktionsstof - hvor LPO DSB bl.a.
har presset på, for en regelforenkling af vores sikkerhedsstof. Det
store arbejde med bl.a., at udvikle
uddannelsesmuligheder for lokomotivpersonalet via arbejdet i uddannelsesudvalget.
Efter Preben havde aflagt beretning,
var beretningen til behandling på
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generalforsamlingen, og dette gav
en god og konstruktiv debat, og rejste mange gode spørgsmål, i forhold til beretningen. Efterfølgende
blev beretningen enstemmigt godkendt, af generalforsamlingen.
Herefter aflagde Områdegruppekasserer, Peter Kanstrup, regnskabet
for 2010 og 2011, som var til orientering, da regnskabet var godkendt
på et Områdegruppebestyrelsesmøde i marts måned. Regnskabet kan
ses i de fremlagte referater, i lokalgrupperne.
Efterfølgende blev indkomne forslag
behandlet, og det var følgende forslag, som alle kan ses i fremlagte
referater, i lokalgrupperne:
1 Vedtægtsændring blev vedtaget.
2 Overenskomstforslag, til OK
2013 blev vedtaget.
3 Forslag vedrørende AMIR uddannelse til TM blev vedtaget.
Til slut var der personvalg til følgende tillidsposter, i LPO DSB:
Områdegruppeformand, Preben S.
Pedersen blev genvalgt for 4 år.
Områdegruppekasserer Hans S.
Merstrand blev valgt for 2 år, da den
afgående Områdegruppekasserer
stoppede midt i perioden.

S 736 med tilladelse fra Jernbanen.dk

Søren Max Kristensen og Hans S.
Merstrand blev valgt til Hovedbestyrelsessuppleanter for 2 år.
Generalforsamlingen takkede afgående Områdegruppekasserer, Peter
Kanstrup, for den store indsats for
lokomotivpersonalet gennem mange år - og hans store engagement i
sit faglige virke for henholdsvis LPA
og LPO DSB.
Efter personvalgene, var det tid til
indbudte gæster, at få ordet - og her
kan henvises til gode bemærkninger
og holdninger, i de fremlagte refera-

ter. Herefter blev generalforsamlingen afrundet, og afsluttet.
Efterfølgende var direktør for Fjern
& Regionaltog, Susanne Mørch
Koch, og underdirektør, Anette Haugaard, for Togdrift, indbudt til at
komme med et mindre oplæg, omkring deres afdelinger i DSB
(visioner/status m.v.) - dette gav en
rigtig god debat, på baggrund af et
par gode oplæg.
Således hørt og forstået af en generalforsamlingsdeltager...

Kim Christensen er lokomotivfører i Næstved. Derudover er Kim aktiv i
DSB Museumstog, og uddannet fyrbøder.
I weekenden 12. og 13. maj kørte DSB Museumstog mellem Næstved og
Vordingborg med S 736 og en stribe ældre brune vogne.
Det Blå Blad
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Nyt fra lokalgrupperne
Næstved torsdag den 24. maj 2012

Århus
Af: Hans Schøn Merstrand

Man kan godt undre sig, når DSB
mener, der er for mange lokomotivførere, og derfor gerne vil skille sig
af med nogle i 2012 – dog som aftalt med Dansk Jernbaneforbund,
ad frivillighedens vej – samtidig
med, at tjenestefordelingen i Aarhus, siden påske, gentagende gange, har annonceret pr. mail, til samtlige lokomotivførere i Aarhus:
”Hjælp, vi mangler personale
(lokomotivførere) til afdækning af
adskillige tjenester”.
Det, der undrer her på lokalredaktio-

Odense
Af: Lars Vilstrup Olsen

Når dette læses er vi godt i gang
med at afholde sommerferie. For
enkelte bliver det den sidste i
"firmaet", da 4 fra Odense og 2 fra
Korsør har taget imod tilbuddet om
tilbagetrækning. Vi ønsker dem alt
godt frem over, og nyd nu al den
frihed i får. Mon der kommer et nyt
"tilbud" om fratrædelse næste
år? Måske, men hvordan kommer
det til at se ud? Vi skal have trimmet
virksomheden, så den kommer til at
tjene penge igen. Det bliver noget af
en opgave, og vi er kun lige startet.
12

nen er, at der allerede nu mangler
lokomotivførere til dækning af den
daglige produktion. Ingen af de ca.
15 kollegaer, som har sagt ”ja” til
den frivillige fratrædelsesordning, er
fratrådt endnu. Det sker først til august. Hvordan skal det så gå til den
tid?
En Aarhushistorie
Der er nu gået godt 32 måneder
siden LPO Aarhus, af DSB, fik besked om, at NU skulle Grenåbanen
og Odderbanen samkøres. Der
skulle etableres et aktieselskab med
egne lokomotivførere, MQ togsæt i
lukket løb, eget værksted i Odder
m.v. Som en af vores kollegaer udtrykte det tilbage i oktober 2009, så
var det var nærmest som om DSB’s
overlevelse afhang af dette projekt.
Men ”ak og ve”. Det vi som menige
medarbejdere har oplevet mest af
her i Aarhus, i forhold til ”projekt
samkøring”, er forringet arbejdsmilStudietur til Holland
Vi havde et hold af sted på studietur
til Amsterdam, og efter alt at dømme, var det en rigtig god tur.. Måske
var hotellet ikke det bedste, men det
er jo ikke til at vide på forhånd.. Der
var jo masser af "vinduer" at kikke
på! Der var ikke den helt store tilmelding i år men jeg håber at Bjørn
og Jesper alligevel har mod på at
stable en studietur på benene til
næste år. Det vil være ærgerligt,
hvis det slutter pga. svigtende tilmelding, og ingen tilskud, hverken
fra ledelsen eller LPO Odense.
Fra Odense var der kun 4 tilmeldinger til LPO’s ERTMS studietur, måske skyldtes det, at tilbuddet kom
for sent ud, og folk havde afholdt
det meste af deres restferie og afspadsering.
IC4 brush up
Der har været afholdt IC4 brush up,
hvor vi så de nye tiltag for at få toDet Blå Blad

jø, i forhold til vores ture, gennem
snart to og et halvt år. Samtidig oplever vi, at der er brugt mange resurser på uddannelse af vore kollegaer ved HHJ, så de kunne blive
opkvalificeret til samkøringen (til
DSB niveau), planlægning af
maskinløb, planlægning af køreplaner, osv. Det er helt klart, at både vi
her i Aarhus, og vore gode kollegaer ved Odderbanen, kigger tilbage
på de forgangene ca. 32 måneder,
med lidt hovedrysten, og et lille suk
og ”ak og ve”, for Aarhus historien
er måske endnu ikke helt færdig.
Det cykler derudad
Pas på du ikke falder over cyklerne
på vej til pauselokalerne på Aarhus
H, for ingen formår åbenbart at fjerne dette arbejdsmiljøproblem ved
indgangen til opgang F (på denne
side af sommeren).
Lokalredaktionen i Aarhus ønsker
alle en god sommer ;o)
get godkendt til almindelig passagertrafik (igen, red.). Odense har
fået et par tjenester med IC4. Turene går til Aarhus og Kastrup (KAC).
Så kan vi får støvet vores attest lidt
af og få en smule kørselsrutine.
Det forlyder, at der måske skal afholdes 2 MG kurser til efteråret,
men først skal toget ud og bevise,
at det rent faktisk kan køre uden
problemer.
Nyt feriesystem i Odense
Der bliver arbejdet på at lave et nyt
feriesystem i Odense. Der er nedsat
et udvalg bestående af 6 kollegaer.
Der er udsendt lokalinformation,
hvori det fremgår hvilke tanker udvalget har gjort sig. Det ligger udvalget meget på sinde, at det bliver
et system, som alle kan bruge, og vi
ser meget gerne, at vi modtager
respons og idéer fra kollegaerne.
Odense ønsker alle en rigtig god
sommerferie.

Næstved
Af: Jan Sejr Lundstrøm

Elleve af depotets lokomotivførere
fik et tilbud fra DSB om en fratrædelsesordning. Fire af disse har besluttet at benytte sig af tilbuddet,
mens yderligere en medarbejder
ventes at fratræde i løbet af i år.
Den 1. august stopper således Gert
Segato, Keld G. Sørensen, Poul E.
S. Nielsen og Torben Reimer Nielsen, mens Niels Paulsen ventes at
fratræde senere. Nu har de der
stopper, allerede kørt på nedsat tid,
så derfor rammer deres fratrædelse
ikke med fuld kraft, men alligevel er
vi lidt spændt på, hvordan vi kan få
ferie og frihed næste år.
Og så er dette kun første etape af
en reduktion i antallet af lokomotivførere, trods en uændret eller måske ligefrem stigende produktion.

Lokalhistorisk arkiv har arrangeret
en lille udstilling om Næstveds jernbaner, der med kort og fotos fortæller om dengang man kunne rejse
med tog i fem retninger fra Næstved, hvortil kom en travl havnebane
betjent af to ”operatører”. Udstillingen kan ses i entreen til Lokalhistorisk Arkiv, der holder til på Amtmandsstien 1, kun et par hundrede
meter fra depotet i Næstved. Der er
åbent tirsdag og onsdag 9-16 og
torsdag 9-17.
Her fra depotet i Næstved har ni
kollegaer deltaget i LPO DSB’s ture
til Nederlandene. Det har været
nogle rigtig gode ture med et passende miks mellem fagligt indhold
og sightseeing i Amsterdam. Arrangørerne skal have en stor tak for
perfekt planlægning af en tur, der
virkelig gav meget ”value for
money”!
Mens vi i år ikke berøres synderligt
af planlagte sporarbejder, ser det ud
til, at sporarbejder i 2013 vil få stor
indflydelse på vores arbejdsdage.
På Lille Syd vil der blive bygget spor
om både mellem Næstved og Køge
og mellem Køge og Roskilde med
flere ugers spærring af strækningen

varer m.v., hvilket har mindsket
svindet betragteligt. Depotet ønsker
Bjarne held og lykke med de nye
udfordringer.

Kalundborg
Af: Steen Rasmussen

Vi har i forbindelse med omstruktureringen fået ny personaleleder.
Vores ”gamle”, Bjarne Flintholm, er
kommet ind og ”sidde” i Teknik, sikkerhed og uddannelse som leder.
Bjarne har, i den tid han har været i
Kalundborg, fået sat skik på depotet. Der er ryddet op alle vegne og
alt er sat i system. Vi har fået ramper op i alle opstillingssporene, forsyningssporet er rettet op og ekstra
gangriste er monteret. Alle adgangsveje er blevet asfalteret, så
det skulle blive en leg at rydde sne i
den kommende vinter. Der er også
kommet styr på alle forbrugsmaterialer, som arbejdshandsker, kantine-

Velkommen siger vi også til vores
nye gruppeleder; Tommy Damstedt
Jørgensen. Tommy overtager ledelsen af depotet, både for lokomotivog klargøringspersonalet, som i omstruktureringens hellige navn, er
lagt ind under Fremføring. Det skulle gerne forbedre det lokale samarbejde, da det ikke har været givtigt
for samspillet i det daglige at køre
de to afdelinger sideløbende.

Udstillingen fra Lokalhistorisk Arkiv
Også stationen i Næstved skal gennemgå en større sporombygning, ja
det vil sige, hvis stationen var en
patient på et hospital, ville man nok
snarere tale om amputationer.
For nogle år siden var der meget
tale om ”minimalstaten”. Den hører
man ikke meget til længere, men
desværre er vores alle sammens
jernbane, efter min mening, ved at
skrumpe til en ”minimaljernbane”,
med kun lige det materiel, personale og infrastruktur, der skal til for at
køre den planlagte togdrift. Det gør
desværre jernbanen mindre omstillingsberedt – og det er jo ellers et
fint modeord – og meget mere sårbar overfor enhver form for uregelmæssigheder eller fremtidige ændringer i trafikoplæg.

og attest har foregået i Næstved.
Det var ikke de to bedste MR sæt vi
havde fået op til uddannelse, så de
blev skilt ad, for at det ene kunne
fungere nogenlunde fejlfrit.
Ekstra sommerferievalg er blevet
afholdt. I år var der 4 ekstra pladser,

Depotet har afholdt en fælles jubilæums- og afskedsreception for 25
års jubilaren, Birgit Smidt Nielsen
og Jørgen Stig Larsen, som var gået på efterløn. Jørgen Englev, som
ligeledes var gået på efterløn, kunne desværre ikke deltage, da han
var blevet indlagt på Rigshospitalet.
Halvdelen af depotet har i skrivende
stund fået attest til MR. Uddannelsen er lagt i Kalundborg og kørsel
Det Blå Blad

Lene sørger for at holde depotet i
Næstved fint og rent
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og næste år er der formentlig det
dobbelte. Der var en del, der søgte,
men pladserne blev frigivet ret sent.
Vi regner med næste år, at lægge
de ekstra pladser ind sammen med
sommerfeievalget i januar.
Vinterferievalg blev afholdt den 16.
maj. Vi kørte ferievalget i papirform,
selv om vi næsten er klar til elektronisk ferievalg. Michael Dreyfuss,
som har været med til at udvikle
feriesystemet, kommer forbi i uge
21, hvor vi i fællesskab indlægger
ferievalget i elektronisk form. Der
bliver efterfølgende et kort møde for
alle, hvor der kan stilles spørgsmål
til det nye feriesystem.
Vedr. strækning 5. Her er der sket
store forandringer i de forløbne må-

Tinglev
Af: Jesper Rodkjær Pedersen

Vi er nu godt inde i K12, og ser man
bort fra det evige problem med fyldte toiletter, så kører det faktisk meget godt i det sydvestlige hjørne af
Kongeriget.
Den længe efterspurgte opfriskning
af vores opholdslokaler og møbler
ligger desværre stadig underdrejet,
sandsynligvis grundet den spændte
økonomiske situation i firmaet. Vi
har så småt vænnet os til at være
en slags opholdslokalemuseum.
Har du lyst til lidt nostalgi? Så ta en
tur til Tinglev! Vi kan bl.a. tilbyde en
tidslomme med en af halvfemserens
bedste pastelfarver samt møbler i
farver, som bestemt ikke passer til.
Man mærker tydeligt, at der blæser
nye vinde i virksomheden, bl.a. efter
indførelsen af det nye belønnings-

neder i forbindelse med etableringen af det nye dobbeltspor. Strækningskendskabet har fået et knæk.
De faste holdepunkter mangler og
udsynet er ændret betydeligt. Næsten alle træer og buske er fjernet
og tusindvis af tons jord er kørt
væk. Gamle broer mangler og nye
er kommet til. I weekender, også
dem med ekstra helligdage, har
sporet været helt eller delvist lukket,
og ”togkørslen” er så foregået med
busser. I skrivende stund, er de fleste signaler og mærker flytter over i
venstre side, ved kørsel mod Holbæk. Det bliver spændende at se,
om træer og buske er blevet beskåret så signalsynligheden er ok. Selv
om der går en tre års tid endnu med
opgraderingen af banen, glæder vi
os til at alle overkørsler er fjernet,

og adgangsveje til perronerne er
gjort mere sikre.

system/strategiplan: 400 % Brunch.
Jeg har selv indført det for ungerne
og hunden derhjemme, og det er
bemærkelsesværdigt så meget, jeg
især kan få den ellers dovne hund til
at udføre for et stykke bacon. Når
det så er sagt, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at den blandt personalet meget omdiskuterede brunchting kom til verden i en god mening.
Desværre blev det bare endnu et
eksempel på, hvor langt der er fra
kontorernes verden og ud til den
daglige drift – og så var der nok
også lige noget med timingen i forhold til samtidige afskedigelser af
personale, som ikke rigtig hang
sammen. Det er jo i virkeligheden
en skam, at en tilsigtet venlighed
ender med at skabe frustration og
vrede. Hvor utaknemmeligt den end
kan virke, så kræver det faktisk ret
meget omtanke at belønne sine
medarbejdere på en passende måde. Det skete desværre ikke her og
jeg skal spare jer for at opremse,
hvor mange ting der i virkeligheden
gik galt i denne sammenhæng.
Op på hesten igen kære ledelse og
bedre held næste gang. Vi giver
selvfølgelig gerne gode råd, hvis det
skulle ønskes. Der er nok mange,
som gerne havde byttet æg og bacon med f.eks. en kaffeautomat i

opholdslokalerne i Kolding – altså
når man ser bort fra min hund.

En sky lokomotivfører - Kasper Eliassen, Kalundborg
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Dødsfald
Jørgen Englev blev for ca. 3 år siden ramt af en blodprop. Jørgen har
efterfølgende haft en del fravær,
men har dog været ude at køre i
kortere perioder, og han forsøgte til
det sidste at passe sit arbejde, i det
omfang han magtede det. Umiddelbart efter sin pensionering blev Jørgen indlagt på Rigshospitalet med
en svulst i hjernen, som han kort tid
efter døde af. Jørgen efterlader sig
kone og 2 voksne piger. Æret være
Jørgens minde.
Fra Kalundborg ønskes alle kollegaer og bladets læsere, en god sommer.

Den 20. september vil vi afholde et
turmøde i stil med det, som vi afholdt sidste år. Det bliver igen afholdt hos Sportscentrum i Åbenrå,
så de lokale kan godt begynde at
kridte deres bowlingsko.
Vores alle sammens Henrik ”Tiger”
Lauritzen afholder igen et golf arrangement, benævnt LKF Open 5,0.
Arrangementet finder sted den 2.
september 2012.
På arbejdsmiljøfronten har vi haft en
ekstern audit udført af Bureau Veritas, som kun kunne finde et par
mindre ting at påpege. Det vidner
om et godt samarbejde i Arbejdsmiljøgruppen. Vores lokale arbejdsmiljørepræsentant, Bent Kremmling,
efterlyser, at der snart kommer styr
på den fremtidige arbejdsmiljøstruktur i Togdrift, da der efter den sidste
organisationsændring ikke er nogen
daglig arbejdsmiljøledelse. Lokalt
glæder vi os endvidere over, at Bent
er blevet genvalgt som repræsentant i AAMU Vest.
Alle læsere ønskes en 400 % god
sommer.

København
Af: Søren Max Kristensen

Her i skrivende stund (den 28. maj)
er alle afskedigelser i det nye Togdrift gennemført (i denne omgang).
I vores verden er nedskæringerne
heldigvis sket via frivillige aftrædelsesordninger. Den 1. august skal vi
sige farvel til 20 gode kollegaer her i
København. Hvordan driften skal
kunne gennemføres uden overarbejde og køb af fridage efter den 1.
august bliver meget spændende at
følge. Især med tanke på, at det
siden april har været svært for tjenestefordelingen at dække alle tjenester. Vi er alle interesseret i, at
alle tog kommer ud at køre til gavn
for vores passagerer. Vi skal dog
også være opmærksomme på, at
DSB’s økonomi er så dårlig, at overarbejde skal minimeres så meget
som muligt. Ledelsen mener stadig,
at vi er for mange lokomotivførere i
DSB, så er der tjenester der ikke er
dækket, så er det jo bare at fordele
disse tjenester blandt det påståede
personaleoverskud.
Ledelsesændringer i København
At afskedige og omplacere velkvalificeret personale er den lette del i
en nedskæringsproces. At få en
kompliceret virksomhed til at virke
efter nedskæringerne er straks
sværere. Ledelsesmæssigt i København er der sket nogle få ændringer. Gruppeleder Uffe Holm skal
være chef for lokomotivinstruktørerne, og Richard S. Larsen overtager
Uffes folk. Richard kender vi alle
godt, og han kender os. Så det skal
nok gå godt.
Afspadseringskonti opdateres
I chefkredsen på Otto Busses Vej er
der sket store ændringer. Her bliver
udfordringerne store, og det må
forventes, at organisationen er på
plads inden 1. august. Allerede nu
kan det dog mærkes, at der er kommet nye folk til. Siden maj 2009 har
DSB ikke overholdt vores aftale om
arbejdstid ved kursus. Når vi er på

kursus, og der er rejsetid, skal tjenestetiden beregnes med CIN,
BEV, rejsetid, kursustid, rejsetid,
BEV og CUD. Alt over 7 timer afregnes som overarbejde.
I april 2012 meddelte ledelsen, at
alle fejl var rettet, og at tilgodehavende var sat ind på den enkeltes
afspadseringskonto. Det viste sig
desværre ikke at være tilfældet i
København. Her manglede der i
flere tilfælde CIN og CUD. Den 30.
april gjorde vi opmærksom på dette,
men ledelsen mente ikke, at der var
noget galt. Efter den nye ledelse er
kommet til, er fejlene nu rettet, og
der vil derfor komme en efterregulering af afspadseringskontiene.
Løsning på EVAK-kurser på vej
Sagen om EVAK kurserne er også
ved at finde en løsning. LPO DSB
har nu i 1 1/2 år bedt om at få ordnede forhold i forbindelse med testen på EVAK, og hvad der skal
ske, hvis man ikke består. Ledelsen
har nu langt om længe indset, at der
er et problem, og har bedt LPO
DSB om, at vi sammen finder en
løsning i løbet af sommeren.
Efteruddannelse på ET
Den nyeste sag, der er opstået, er
efteruddannelse i ET. Her havde
den tidligere ledelse overladt det til
DSB Øresund at stå for efteruddannelse, indkaldelser og certifikater.

En ordning, som man ikke fandt det
nødvendigt at inddrage LPO DSB i.
LPO DSB måtte derfor straks gøre
opmærksom på, at der her var tale
om direkte aftalebrud. Detaljerne
fremgår af LPO DSB’s medlemsinformation nr. 10-2012. Her trådte
den nye ledelse også i karakter.
Ledelsen har givet LPO DSB ret i
alle forhold. På det grundlag er der
nu indført en midlertidig efteruddannelse i ET. En efteruddannelse, der
foregår hos DSB. Samtidig har ledelsen og LPO DSB aftalt, at sommeren skal bruges til at finde en
mere holdbar metode til at efteruddanne i ET. I den forbindelse skal
der også findes en løsning på den
manglende efteruddannelse i EA.
Samarbejde - ja tak!
På baggrund af den nye ledelses
handlinger i maj måned, må det
indtil nu siges at være en positiv
udvikling. Hvis udviklingen fortsætter, med et ligeværdigt samarbejde,
så er der lys for enden af tunnelen.
Det betyder ikke, at den nærmeste
fremtid bliver en slentretur i skoven.
Vi står overfor meget store forandringer og meget svære beslutninger. Forandringer og beslutninger
som helt sikkert vil skabe uenigheder mellem den faglige organisation
og ledelsen i Togdrift. Men gode
løsninger findes bedst i et samarbejde. Især når det bliver svært.

En rigtig jernbanepige...

Lokomotivfører Line Lærke Bantz, Næstved
Line er ud af en RIGTIG jernbanefamilie. Se bare her:
1875-1908 Ole Sørensen (født 1852), fyrbøder/lokomotivfører i Slagelse
1905-1944 Hans Sørensen (født 1884), fyrbøder/lokomotivfører i Næstved
1929-1982 Svend Erik Jensen (født 1915), togfører i Næstved
1964-2007 Lines far, Jørgen Jensen (født 1942), lokomotivfører i Næstved
2009Line Lærke Bantz (født 1978), lokomotivfører i Næstved
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Nykøbing F.
Af: Anders Bech Pedersen

I sidste nummer af bladet gav jeg
udtryk for, hvor dårlig en ide det ville
være, hvis vi ikke kunne få tildelt
nogle midler, således der kunne
afholdes lokale sociale arrangementer. Heldigvis er det ikke gået helt
så galt, og vi har efterfølgende modtaget tilskud. Jeg vil derfor gerne
udtrykke min tak til de personer,
som har været med til at få bragt
denne lille sag i orden.
Vi har afholdt et medlemsmøde i
Nykøbing. På mødet havde vi inviteret bl.a. Michael Dreyfuss som berettede om vores nye elektroniske
feriesystem. ”Min A-kasse” havde vi
også inviteret. Jeanette berettede
om efterløn og hvilke konsekvenser
forskellige handlinger, i en given
alder, ville have. Ikke det nemmeste
job, men heldigvis var der da også
en masse spørgsmål. Til slut havde
vi inviteret vores egen lokale Sirius
soldat, Jan Skipper, som kunne fortælle og fremvise billeder fra 3 år i
det grønlandske. Alt i alt en dag
med masser af spørgsmål, overraskelser og ”Aha” oplevelser.
Engang imellem skal man ryste posen og prøve noget nyt. Det har jeg
denne gang forsøgt, ved at få en af
vores ”almindelige” lokomotivførere
til at skrive et indlæg. Valget er faldet på Sune Kyneb, og resten af
indlægget er derfor hans.
Sune Kyneb har ordet
”Du skal skrive et indlæg til Det Blå
Blad!” Sådan omtrent lød beskeden
fra vores kære lokale formand Anders, da jeg blev kaldt ind på vores
lokale LPO kontor, en dag jeg gik
og passede min ”staldtur” på depotet. ”Hvad vil du have, jeg skal skrive om”, spurgte jeg. ”Det må du
selv om, bare et eller andet!” Nå ja,
hvorfor ikke tænkte jeg.
Min første tanke var, at jeg ikke
havde noget umiddelbart at beklage
16

mig over. Men hvorfor skulle det
absolut også være noget negativt,
jeg skulle skrive om? Det var bare
lige den første tanke, der strejfede
mig. Man er jo nok lidt præget af
situationen i vores firma lige pt. med
IC4 og DSB First i bagagen. Så det
er jo ikke fordi, der ikke er nok af
emner med negativ karakter at skrive om, og det ville jo nok endda
være noget af det letteste. Men det
vil jeg lade andre om.
Jeg fik stukket sidste nummer af det
blå blad i hånden. Det kunne jeg jo
bruge som inspiration, sagde formanden. Jeg synes for det meste,
det er nogle spændende indlæg,
der er i bladet, især stemningsbillederne fra depoterne, hvor man får et
indblik i dagligdagen rundt omkring i
landet. Men jeg har altid savnet noget mere tekst til billederne. Noget
der fortæller lidt om det enkelte depot, og hvad det er, der gør lige netop dét depot til noget særligt. Noget
der er lidt mere uddybende end bare: ”Her sidder Jensen og Nielsen i
pauselokalet”, og ”Her er Hansen
ude og klargøre tog XXX”. Så jeg
blev hurtigt enig med mig selv om,
at det var noget i den retning jeg
ville fortælle lidt om.
Selvfølgelig er arbejdsopgaverne
ikke så forskellige fra depot til depot. Vi kører alle nogle tog, rangerer, klargøre, forsyner og afslutter
dem igen. Så er det selvfølgelig lidt
forskelligt, alt efter hvor i landet man
er, hvilke litra man kører, og hvilke
og hvor mange forskellige strækninger kørslen foregår på. Men hvad
skal så fremhæves?
Historien om et bord
Jeg gik et par uger og tænkte lidt
over, hvad jeg gerne ville fremhæve
lige præcis ved Nykøbing Depot.
Der var specielt én ting der blev ved
med at poppe op i tankerne, som
noget af det, jeg syntes var godt i
Nykøbing. Og hvad er så det? Jo,
det er såmænd bare et bord!
For nogen tid siden, skulle der ændres lidt på opholdslokalerne. Før i
tiden havde vi to opholdsrum. En
gammel rygerstue, og en ikke-ryger.
Nu hvor DSB er blevet en røgfri arbejdsplads, var der jo ikke længere
behov for denne inddeling. Det at
der var to stuer gjorde også, at der
ofte ikke var så meget socialt medDet Blå Blad

arbejderne imellem, når man mødte
ind, holdt pause, eller sad rådighed,
da nogen satte sig på den ene stue,
og andre på den anden. Ønsket
havde derfor længe været at ændre
på opholdslokalerne i Nykøbing,
men økonomien gjorde, at det ikke
var muligt.
Men så var det, at IC4 projektet
havde udset sig den nu nedlagte
Gedser-bane som den perfekte
”kravlegård” til prøvekørsler med
sammenkoblede IC4 tog, noget der
skulle stå på i flere måneder, og test
folkene skulle derfor have et egnet
rum på depotet, som de kunne bruge til kontor og ophold, når de ikke
var ude og ”lege” med den drilske
italiener. Det betød, at de skulle
inddrage et af vores lokaler, nemlig
vores forhenværende PC café: De
gamle Pc’er, der stod der inde virkede alligevel aldrig, og alle lokomotivførere var blevet udstyret med bærbar computer. Så hvad gjorde det?
Men som kompensation herfor, ville
IC4 projektet sponsorere den længe
ønskede nedlæggelse af den gamle
ikke-ryger stue, og et nyt stort bord,
hvor vi kunne sidde rundt om med
vores bærbare computere. At IC4
folkene så aldrig kom til at bruge det
lokale som først var tiltænkt, fordi
der pludselig blev et større og bedre
egnet lokale på depotet ledigt, da vi
gik fra to til en gruppeleder, ja – det
er en helt anden historie.
Men som sagt, væggen til den gamle ikke-ryger røg, og der blev speciel fremstillet et bord af vores forhenværende lokale vicevært. Så blev
der fremskaffet nogle kontorstole,
som blev stillet omkring bordet. I
starten var der en form for berøringsangst overfor dette nye møbel,
der pludselig stod der, hvor de bløde lædersofaer, og det ene af to
fjernsyn på vores forholdsvis lille
depot, stod før i tiden. Men det varede ikke så længe, før der så småt
begyndte at blive rift om pladserne
omkring bordet, og pludselig gik det
op for folk, at vi også kunne tale
sammen i stedet for at sidde og
synke ned i sofaerne og kigge fjernsyn i pausen, på rådigheden, eller i
den tid man nu havde mellem to
arbejdsopgaver.
Ikke at vi ikke kunne tale sammen
før, man havde det bare med at

lade sig lulle med af TV2 News evige nyheds loop, eller hvad det nu
var, der lige blev sendt ud af flimmerkassen. Ved bordet var der
pludselig mulighed for at sidde og
snakke sammen om alt muligt mellem himmel og jord, uden at blive
forstyrret af dagens ”Breaking
news”. Det er alt lige fra arbejde til
fritidsinteresser, der bliver drøftet.
Der kunne også hurtigt blive udvekslet noget erfaring, eller hvis
man havde fået en tur, hvor man
var lidt i tvivl om, hvordan arbejdssedlen lige skulle tydes, så var det
bare at spørge ud i forsamlingen:
”Er der nogen af jer, der har kørt
den her tur for nylig?”
Specielt i de måneder, hvor vi var
afskåret fra resten af landet rent
jernbanemæssigt fordi den gamle
bro over Storstrømmen havde slået
revner, var der virkelig samling omkring bordet. Det første stykke tid
broen var lukket, lå vi og kørte pendulstammer mellem Nykøbing og
Nørre Alslev. En tur på ca. 12 minutter. Så det giver jo sig selv, at
der var der jo ikke brug for mere
end et par lokomotivførere ad gangen for at opretholde driften. Med
ca. 70 kollegaer på depotet, skal
der jo ikke meget hovedregning til

Struer
Af: Niels H. Christensen

Sommeren banker på døren og en
del af kollegerne har, eller er, på
velfortjent sommerferie. Det er
skønt, at det er blevet så dejligt
grønt derude i fædrelandet. Ja, og
så skal vi endda til at søge vinterferie. Ikke så underligt at der er enkelte, der sveder det ud i varmen.
I Struer må vi konstatere, at der ikke
er langt fra de gyldne tider med
masser af rådigheder til smalhals.
Fem af de lokale kolleger har takket
ja til tilbuddet om tidlig tilbagetrækning, så de afvikler ferie af hjertens
lyst. Derudover er der fravær, bl.a.
pga. af sygdom, så summa summa-

for at regne ud, at det gav en masse
rådigheder. Så der kom gang i kortspillet omkring bordet, og man skiftedes til at tage morgenbrød med,
eller hente kage. Noget skulle dagens 7–9 timers rådighed jo gå
med.
Noget af det jeg holder meget af at
høre om, når vi sidder omkring bordet, er alle de historier om, hvordan
det var at køre tog før i tiden. Der
bliver tit fortalt nogle virkelig sjove
historier, og engang imellem kan
man godt tage sig lidt til hovedet og
tænke sit. Men det gik jo, og det kan
da også godt være, der bliver smurt
lidt ekstra på ind imellem. Men det
gør jo ikke historierne dårligere at
høre på.

han så fandens nysgerrig, så han
skulle jo nødigt gå glip af en god
historie, eller et godt rygte! Det er
så at sige et bord med mange anvendelsesmuligheder, og helt klart
et af de bedste indretningsmæssige
tiltag der er sket i Nykøbing Falster
siden jeg kom hertil. Og selvfølgelig
er der mange andre ting der gør
vores depot til en god arbejdsplads.
Men det er en anden historie! Og
alle der måtte gæste depotet i løbet
af deres arbejdsdag, er selvfølgelig
velkomne ”ombord.”

Noget andet der også er spændende at høre om, er den enkelte kollega. Hvem er personen bag? Hvad
har de forskellige lavet før de kom til
banen, eller hvad har man af spændende fritidsinteresser? Intet emne
er for stort, eller småt, til at blive
vendt omkring bordet.
Bordet er efterhånden blevet så
populært, at også vores gruppeleder, Jørgen, ofte er at finde ved bordet. For som han selv siger, så er
rum er, at vi på kort tid er gået fra
59 aktive til 50, det kan mærkes. Vi
håber da, at de syge og sårede snarest muligt bliver arbejdsdygtige
igen, men skulle vi mangle alt for
mange, må vi have vores kære
gruppeleder til at fremføre lidt tog.
(Han har nemlig endelig fået uddannelse i Green Speed, og det skulle
jo nødigt gå i glemmebogen).
Der bliver renoveret spor på strækning 32 her i sommer, vi er derfor
forment adgang til Langåbanen
frem til oktober måned. Det bliver
dejligt med nye spor, og ved samme
lejlighed fjernes alle markled på
strækningen. Banedanmark er ved
at etablere adskillige kilometer erstatningsveje. Enkelte steder løber
de op til hele 5 km parallelt med
banen.
Omkring 1. august står perronsporene i Struer for tur. De bygges om
to ad gangen. Vi må i den forbindelse nok forvente en del ”mellemparkeringer” og andet sjovt.
Det Blå Blad

Lokomotivfører Sune Kyneb

En strækning der desværre ikke
bliver renoveret i år er strækning 31
mellem Struer og Holstebro. Sporet
her er stærkt nedslidt og hastigheden er over et længere stykke nedsat til 80 km/t. Da stækningen, som
er enkeltsporet, har en ret intensiv
trafik med tog til både Fredericia og
Skjern/Esbjerg, giver det let forsinkelser. Det er vores håb, at der snarest sker noget med disse 15 km
spor.
Det kan nemlig gå meget hurtigt når
det skal være. Her i maj måned skiftede man en bro, hvor hovedvejen
mellem Give og Bredsten krydser
Vejle-Herning banen. Det tog kun
en enkelt weekend at fjerne den
gamle og sætte en ny op. Der er
dog lidt, der undrer. Man opførte her
en helt ny viadukt til en mindre formue, og så har de ikke råd til at stille korrekte standsignaler op. Ja,
tavlen er fin nok, men tallene er lavet ved hjælp af sort tape. Få nu
skaffet nogle bedre tavler næste
gang.
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Fredericia

se en ende på et langvarigt ombygningsarbejde. De ansvarshavende i
P-risten ser frem til, at alle pladser
til parkering bliver gjort tilgængelige,
da det til tider har været et puslespil
at finde plads til de tidlige morgentog. De har tit været på overarbejde
indenfor normal arbejdstid.
Tak for det.

Af: Palle Dahl

Arbejdet i P-risten er gået ind i sidste etape, og vi glæder os alle til at
vores ”byggeplads” er færdig. I skrivende stund er man så småt begyndt at afprøve et af de sidste omstillingsanlæg, det som er nord for
maskindepotet, så nu kan vi endelig

Vi har også fået sat navn på de af
vores kolleger, som har taget imod
tilbuddet om en frivillig fratrædelsesordning, det drejer sig om 5 kolleger, som tager afsked med os i løbet af eftersommeren. Vi siger dem
alle en stor tak for et godt samarbejde gennem tiden i LPO.
forsikrer det containerskib som påsejlede broen. Hold da op som det
har betydet ekstra udgifter.

Aalborg
Af: Lars Rolving Jensen

Vi mangler en bro! Og den kommer
vi åbenbart til at mangle indtil begyndelsen af november, forhåbentlig 2012 (Den er IKKE bestilt i Italien, men hos MT Højgaard). Jeg vil
meget gerne se den endelige regning til det forsikringsselskab, som

Vi har implementeret det elektroniske ferievalg her i Aalborg / Frederikshavn. Personlig finder jeg systemet fremragende og må konkludere, at det er blevet uhyre let at søge
fri. Det er mit indtryk, at alle på depoterne er tilfredse med måden at
søge på. Næste skridt er så at få
selve sommer– og vinterferiesøgningen lagt ud elektronisk. Så har vi
sparet meget papirarbejde.
Jeg har deltaget i LPO DSB’s studietur til Holland, hvor formålet var
at se en strækning med ETCS i
drift. Nu skriver jeg ETCS og ikke

Foråret har også budt på store udfordringer i forbindelse med en ny
måde at søge ferie på i 2012. Det
viste sig desværre hurtigt, at hensigten med ændringerne ikke virkede, som de var tænkt. Alt for mange
stod sig selv nærmest, når det gjaldt
ferie. Og det er ikke blevet bedre
med tiden. Kom ikke og sig, at lokomotivførerne ikke er kreative, når
det gælder om at finde mulige huller
i systemet. Vores to benhårde permission kontrollanter har dog været
lynhurtige til at fange de kreative, så
alle kan få en velfortjent ferie.
Med disse ord har jeg kun tilbage at
sige. God sommer.
ERTMS. Det er fordi, ERTMS er
hele det system, vi skal have i Danmark. ERTMS består af både radiosystemet GSM-R (hvor R står for
radio) og ”signal” systemet, kaldet
ETCS. Længe leve globaliseringen.
Bortset fra det vil jeg gerne sige en
stor tak til de kolleger fra andre depoter, som var en væsentlig årsag
til, at turen blev så vellykket (jeg var
den eneste fra Nordjylland på hold
6). Også en kæmpe tak til dem som
har arrangeret turen, og som har
brugt en stor del af deres tid på at
gøre turen så vellykket. Jeg håber,
at alle, som har haft mulighed for at
deltage, har haft en ligeså vellykket
tur. Til slut et ønske til alle kolleger i
det ganske danske land om en vellykket og varm sommer.

Nyt LPO logo
LPO DSB udskrev i sidste nummer
en konkurrence vedrørende nyt
logo for LPO DSB.
Vi vil gerne takke for de forslag, vi
har modtaget. I alt 5 bidragsydere
med i alt 6-7 forslag, fra nogle af
forslagsstillerne endda i flere varianter, har virkelig givet os noget at
arbejde videre med.
Forslagene vil blive behandlet henover sommeren, hvorefter der laves
en indstilling til områdegruppebestyrelsen til næste ordinære møde,
som afholdes i september.
Når lokomotivfører Jan Sejr Lundstrøm krydser tog på
Lille Syd, sker det, der bliver tid til at tage billeder.
Her Tureby 24. maj 2012
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Herefter vil det nye logo, og dermed
også konkurrencens vinder, blive
offentliggjort.

Stemningsbilleder
fra Næstved

DSBs MR-flåde forsamlet i Næstved ;o)

Fra venstre: Jack Eriksen, Line Bantz, Erik Nielsen, Ivan Hansen,
Jørgen Jensen og stående Formand Poul Stevns Nielsen

Niels H. Olsen

Palle Pedersen & Eivind Jæger

Næstveds lille hyggelige depot 24. maj 2012

Carsten T. Knudsen

Flemming Johannessen & Jan Andersen

Flemming Kongsted Larsen, Freddy Frederiksen og
Finn Rasmussen på stuen i Næstved ;o)

Det Blå Blad har stemningsfotograferet vore
depoter to gange. Vi er nu nået til vejs ende
og vil gerne takke alle der har været så venlige, at lege med.

Henning Winkel og Torben R. Nielsen

Dette bladnummers forsidefoto og stemningsbilleder er alle taget af lokomotivfører Jan Sejr
Lundstrøm, Næstved.
Tak til Jan for behagelig medvirken.
Det Blå Blad

Lars G. Jacobsen
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Nyt fra Fjern et Regionaltog

Varme tog
Manglende togmateriel
I det sidste stykke tid er vores rettidighed faldet dramatisk til kun 399,87 %. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og vi, som ansvarlige ledere, har derfor nedsat en Taskforce,
der skal finde årsagerne til denne katastrofe.
Vi har efter grundige undersøgelser opdaget,
at vi mangler noget af vores togmateriel, og
det er ikke til at finde nogen steder. Flere og
flere tager toget, men desværre er der altså
nogle, som ikke husker at aflevere det tilbage
igen.
Vi vil derfor gerne opfordre alle til at være
ekstra opmærksomme på, om der rundt om i
landet skulle stå ubenyttede vogne, lokomotiver og togsæt. Specielt IC 400 mangler i driften. Skulle du støde på noget af det manglende materiel, så kontakt straks det lokale
politi. Rør venligst ikke ved togdelene, da det
kan forstyrre den kriminaltekniske undersøgelse. Her tænkes specielt på DNA spor, fingeraftryk og østeuropæisk madpapir.
Pas på
Hvis du skulle få tilbudt DSB materiel af mistænkelige personer på et værtshus eller lignende, så vær opmærksom på, at det er en
tjenesteforseelse at være i besiddelse af var-
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me tog. Du kan ikke være i god tro, såfremt
materielbenyttelsen ikke sker efter en officiel
arbejdsseddel eller efter aftale med en kendt
driftsleder.
Til de medarbejdere der har taget imod en
aftrædelsesordning, skal det understreges, at
selv om man forlader virksomheden, er det
ikke i orden at tage materiel med hjem. Printerpapir og klips kan vi se igennem fingrene
med, men ikke f.eks. et MF togsæt.
Opkast
Da vi ikke længere opfylder 400% rettidighed, vil vi gerne trække Brunchen tilbage.
Det, som du har spist på vores regning den
26. april, skal du senest den 31. juli returnere
ved at finde et dertil egnet toilet i en af DSB’s
ejendomme og stikke en finger langt ned i
halsen.
Ifølge DSB’s øverste Arbejdsmiljøråd skal
det være din egen finger. Husk, at efterlade
toilettet i pæn og rengjort stand. Har du kundevendte aktiviteter, skal du sørge for, at din
ånde ikke bærer præg af denne vigtige opgave.
Med venlig hilsen
Taskforce ”Varme tog”.
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