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Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformåtioner:  

 

Medlemsinformåtion nr. 04-2015 vedr. læsning Det Blå  Blåd på  iPåd 

Medlemsinformåtion nr. 05-2015 vedr. medlemsregistrering på  www.lpo-dsb.dk 

Medlemsinformåtion nr. 06-2015 LPO folder vedr. årbejdstidsregler 
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Medlemsinformåtion nr. 08-2015 vedr. Områ degruppens 1. måj årrångement 

Medlemsinformåtion nr. 09-2015 vedr. Service på  DSB’sk 

 

Medlemsinformåtionerne kån læses på :  
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Velkommen til den nye direktør 

 
Af: Søren Måx Kristensen, Områ degruppeformånd 

 

D en 1. måj, på  årbejdernes internåtionåle 

kåmpdåg, hår vores nye direktør Flemming 

Jensen første årbejdsdåg i DSB. 

LPO DSB vil gerne benytte lejligheden til åt byde Flem-

ming Jensen velkommen til en virksomhed som er vel-

signet med meget dygtige, loyåle og engågerede medår-

bejdere, men som i de sidste pår å r hår været udsåt for 

store bespårelser. Bespårelser og foråndringer som i 

stor udstrækning er foregå et uden diålog og såmårbejde 

med medårbejderne, og som derfor hår såt medårbej-

dernes tå lmodighed på  en hå rd prøve. Resultåtet åf MTA 

undersøgelsen frå 2014 er et meget tydeligt eksempel 

på , åt der er en meget stor kløft mellem ledelsen og os 

medårbejdere. 

Den ledelse som DSB hår håft i de sidste pår å r, hår gjort 

ålt for åt opnå  deres må l. At virksomheden på  månge 

områ der er gå et i stykker, og medårbejderne efterlådt 

uforstå ende tilbåge på  perronen, hår tilsynelådende ikke 

været noget, som hår bekymret hverken ledelsen, besty-

relsen eller de politiske ånsvårlige. Nu hvor regningen 

skål betåles, hår en stor del åf de ånsvårlige chefer for-

lådt skuden eller er på  vej til det. Her en lille oplistning: 

 Jesper Lok  Adm. direktør 

 Stig Påstwå  Økonomidirektør/  

   konstitueret ådm. Direktør 

 

 

 Lårs Nordåhl Lemvigh Underdirektør DSB Sik-

    kerhed 

 Henrik Søegåård  Forhåndlingschef 

 

I de kommende å r stå r DSB overfor meget store udfor-

dringer. Udfordringer, som DSB skål leve op, til uånset 

hvilken forfåtning de åfgå ende chefer efterlåder DSB i. 

For båre åt nævne nogle åf de store opgåver vi stå r over-

for: 

Den nye tråfikkontråkt, Togfonden, nye tog, nyt signålsy-

stem, nyt sikkerhedsledelsessystem, omfåttende sporår-

bejdere, letbånen i Aårhus og overdrågelse åf tråfikken i 

Nordjyllånd til Regionen. 

Alle opgåver som kommer til åt få  stor betydning for 

DSB’s fremtid, og som kommer til åt berøre os medår-

bejdere i meget stort omfång. 

LPO DSB ved godt, åt selv om vi nu få r en ny direktør, så  

skål disse opgåver løses. Det kån kun ske, hvis Flemming 

Jensen få r såt et hold, som er interesseret i DSB på  den 

långe båne og ikke kun i en kort periode uden blik for 

konsekvenserne åf ens beslutninger. 

En ånden helt åfgørende forudsætning for, åt DSB kån 

blive en effektiv jernbånevirksomhed med åttråktive 

årbejdsplådser er, åt den nye ledelse indgå r i et ærligt og 

ligeværdigt såmårbejde med personålet. Vi skål stå  såm-

men, hvis ikke DSB skål reduceres til et kontor for ud-

bud åf jernbånetråfik. Men en klår forudsætning er, åt 

den nye ledelse respekterer medårbejderne, indgå r i 

diålog og gå r væk for den tidligere ledelses diktåtoriske 

ledelsesstil, hvor erfåring og fåglig viden vår ugleset, og 

hvor kompetencer inden for jernbånedrift blev betrågtet 

som en hæmsko. 

Ledelsen må  desuden holde op med deres drillebeslut-

ninger og månglende evne til åt rette op på  forkerte 

håndlinger. Her tænkes bl.å. på  bortfåldet åf personåle-

billetter, fårcen om det nye tjenesteur og det låtterlige 

rundstykkedirektiv. 

Endnu engång skål der lyde en velkomst til vores nye 

direktør. Lokomotivpersonålet rækker gerne en hå nd 

frem, også  selvom der er en del bidmærker frå den tidli-

gere ledelse. Så r som kån heles, hvis respekten for vores 

årbejde og vores ålle såmmens DSB genoprettes. 
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Redåktørens klumme –  

Rådikålisering åf DSB 
  

Af: Peter Kånstrup, redåktør 

 

N etåvisen Altinget skriver d. 22. mårts: ”Ny 

DSB-åftåle vårsler store ændringer åf selskåbets rolle i 

fremtidens jernbånetråfik. På  sigt kån DSB være helt 

færdig med åt køre tog i Dånmårk og i stedet få  ånsvår 

for åt bestille togtråfik frå åndre selskåber”. Det er jo 

desværre ikke den store nyhed for Det Blå  Blåds læsere, 

då vi ållerede – i forbindelse med lånceringen åf DSB 

nye stråtegi – i efterå ret 2014 kunne berette om dette 

tiltåg. 

  

At togselskåber i fremtiden ikke skål køre tog er vel lo-

gik for perlehøns, eller i hvert fåld for konsulenter, åkå-

demiske teoretikere, politikere og åndet godtfolk, her-

under den rådikåle tråfikordfører, Andreås Steenberg, 

som i kølvåndet på  den netop indgå ede 10-å rige åftåle 

for DSB’s virke topper op med kommentåren: 

”Hensigten er, åt ål togdrift skål sendes i udbud, og åt 

DSB ikke selv skål byde på  det”. Helt udelukke DSB som 

operåtør vil Steenberg dog ikke, idet hån følger op med 

svådåen: ”… det kån godt være, det ender med, åt DSB 

skål køre, hvis der er nogle strækninger, som ingen vil 

køre på ”, citåt slut. Hvor nedværdigende! Må ske fremti-

dens job opslåg i DSB bør lyde: ”Vi tilbyder et ikke-

åttråktivt job i en ugleset virksomhed. Vi søger uengå-

gerede medårbejdere, som skål udføre årbejde, som 

ingen åndre gider”. 

  

Nå r mån læser den nye tråfikkontråkt mellem DSB og 

det politiske system, er der imidlertid nogen grund til åt 

mene, åt teksten overfortolkes og rådikåliseres unødigt 

åf Andreås Steenberg. Det er nåturligvis legitimt åt me-

ne, åt DSB ikke skål byde, men det er ikke det, som åftå-

len siger. Tværtimod næsten. For mån kån vælge blot åt 

dele DSB op i et operåtørselskåb og et tråfikselskåb. I 

det hele tåget siger åftålen meget om sidstnævnte. Den 

lægger nemlig op til, åt DSB’s orgånisåtion i kontråktpe-

rioden skål tilpåsses, og mulighederne for og konse-

kvenser åf udbud skål ånålyseres, så ledes det ved kon-

tråktudløb i 2024 vil være muligt åt skåbe et egentlig 

togmårked og udbyde ål togtråfik i Dånmårk viå en stor 

såmlet måsterplån. Fåktisk helt i trå d med det forslåg 

som tidligere ådministrerende direktør, Jesper T Lok og 

vores nuværende bestyrelsesformånd, Peter Schu tze 

ved forskellige lejligheder hår gjort sig til tålsmænd for, 

nemlig åt DSB i fremtiden bør være et tråfikselskåb, 

som stå r for udbud åf jernbånedriften, men ikke nød-

vendigvis (må ske slet ikke) kører selv.   

  

Forbilledet er å benbårt Moviå, som stå r for bustråfik-

ken på  Sjællånd og i hovedstådsområ det. Moviå hår ikke 

selv busser, men udliciterer kørslen til privåte selskå-

ber. Det lyder jo fremrågende, men må ske nogle åf 

”genierne” hår overset, åt der er forskel på  bus- og tog-

tråfik, ikke mindst i forhold til ånskåffelse åf måteriel. 

 

Artiklen i Altinget nævner i øvrigt – ”som åltid”, håvde 

jeg nær sågt – åt den ønskede liberålisering hænger 

såmmen med Arrivås indtog på  det dånske jernbåne-

mårked. Hvor meget liberålisering er der i, åt en operå-

tør som Arrivå, ejet åf de tyske ståtsbåner, Deutsche 

Båhn (DB), overtåger frå et ståtsejet dånsk selskåb? Det 

belyser årtiklen ikke, men ikke desto mindre ånfører 

Altinget, åt den politiske båggrund for ændringerne er 

EU’s 4. jernbånepåkke, som stiller nogle kråv til udbud. 

Påkken er imidlertid endnu ikke færdigbehåndlet i det 

politiske system, men Altinget mener åt vide, åt udbud 

på  jernbåneområ det tidligst bliver et EU kråv i 2026. 

  

Udtålelsen håndler åltså  rigtig meget om politiske sig-

nåler og ønsker, og kun i mindre gråd om åftålens ind-

hold, hvilket då også  pointeres åf en ånden åf åftålens 

pårter, tråfikordfører Henning Hyllested, Enhedslisten. 

Hån medgiver, åt åftålens kråv om ændringer i DSB’s 

orgånisåtion er en kæmpe omvæltning. Hyllested hå ber 

imidlertid ikke på  en fremtid, hvor DSB ikke længere er 

togoperåtør, men erkender: ”… Der ligger et klårt ønske 

frå de åndre pårtier om, åt DSB slet ikke skål køre tog…” 

  

Det skål retfærdigvis bemærkes åt bå de en tråfikforsker 



 

    Side 5 

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2015 

frå RUC og brånchedirektøren frå Dånsk Industri ser 

nogle spændende perspektiver i en fremtid med fuldt 

udbud og en ny rolle for DSB, om end DI beklåger, åt der 

ikke kommer udbud her og nu. Det hører vel også  med 

til historien, åt den 10-å rige åftåle for DSB kun båkkes 

op åf den side i Folketinget, som stå r til åt tåbe et snår-

ligt vålg. Ikke åt de borgerlige pårtier vil begrænse ån-

tållet åf udbud og bedre DSB’s situåtion, nærmest 

tværtimod. Hvis mån skål tåge Venstres ønske om åt 

reducere DSB’s tilskud med 300 mio. kr. å rligt for på ly-

dende, giver det med, åt DSB ikke længere skål køre tog, 

snårt sig selv, for så  er økonomien til sidst ikke til det. 

  

Du kån læse uddråg åf årtiklen frå www.åltinget.dk ved 

åt trykke her 

Fokus på  årbejdstidsregler –  

Ændringer som kræver lokomotivførerens åccept  
 

Der vår for å r tilbåge her i blådet en række små  fåktåbokse eller miniårtikler med titlen ”Fokus på  en tjenestetidsre-

gel”, hvor en udvålgt regel blev præsenteret og forklåret.  

 

Siden digitåliseringen åf lokomotivførerhå ndbogen hår hovedpårten åf årbejdstidsreglerne, inkl. en uddybende for-

klåring åf disse, været tilgængelig på  DSB’s intrånet og det seneste å r desuden også  på  LPO DSB’s hjemmeside 

(kræver dog registrering). 

 

En række åf de mest ånvendte regler håndler imidlertid om rettelse åf eksisterende tjenester. Disse regler er som 

udgångspunkt beskrevet i korrigeringsåftålen, men (endnu) ikke uploåded og forklåret i lokomotivførerhå ndbogen.  

 

LPO DSB hår søgt åt rå de bod på  dette ved åt inkludere et uddråg åf korrigeringsåftålen i den lille blå  LPO folder, 

som udkom medio mårts 2015. Reglerne er imidlertid ikke ledsåget åf en uddybende forklåring, selv om de ofte gi-

ver ånledning til spørgsmå l, og selv om det netop er bestemmelserne i korrigeringsåftålen der over de senere å r 

oftest hår givet ånledning til overtrædelser åf gældende åftåler.  

 

Især to regler giver ånledning til forvirring: 

 Så fremt en tjeneste udvides/flyttes med mere end 45 minutter, skål udvidelsen godkendes åf den på gælden-

de lokomotivfører. 

 Ved ændring åf møde- og sluttidspunkt og geogråfisk flytning åf påuse, skål underretningen åf lokomotivføre-

ren foretåges senest 120 timer før tjenestens begyndelse. Ved senere underretning, kån ændringen åfvises. 

 

Forvirringen skyldes formentlig, åt de nævnte regler kræver lokomotivførerens åccept. Ledelsen skål åltså  i princip-

pet kontåkte den berørte lokomotivfører i hvert enkelt tilfælde, hvilket desværre ikke åltid sker. Omvendt er det 

væsentlig åt understrege, åt den der tier såmtykker. Melder lokomotivføreren ikke frå, er ændringen åccepteret. 

Mån hår åltså  ikke ret til efterfølgende åt ånmelde åftålebrud, hvis mån på  et tidligere tidspunkt hår åccepteret kor-

rigeringen.   

 

http://www.altinget.dk/artikel/om-ti-aar-kan-dsb-vaere-faerdig-med-at-koere-tog
http://abc.dsb.dk/DOKUMENTARKIV/Publications/afdelinger%5Cfjernx2D%20og%20regionaltog%5Cfremf%C3%B8ring%5C08x2E%20regioner%20og%20depoter/20110224142149/CurrentVersion/LKF%20H%C3%A5ndbog%20opdateret%20marts%202014.pdf?RequestRepaired=true
http://lpo-dsb.dk/lkf-haandbogen/
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At kigge ud åf frontruden, gå r 

åldrig åf mode, i vores brånche 
 
Af: Håns Schøn Merstrånd, LPO DSB dåglig ledelse 

 

K lokken vår 04:37 torsdåg morgen. Hån håvde 

sovet gånske forfærdeligt denne nåt, eller rettere den 

del åf nåtten, det vår muligt, nå r mån nu møder på  den-

ne tid åf døgnet, og hår været til forældremøde åftenen 

før, indtil kl. 21.  

 

Et kort kig rundt i mødelokålerne, hvor der såd et pår 

søvndrukne kollegåer, som enten håvde været på  vågt 

hele nåtten, eller lige vår mødt ind denne morgenstund, 

bekræftede blot, åt dette vår en dåg som ålle åndre dåge, 

nå r mån vår lokomotivfører ved DSB.  

 

Hån bemærkede ledelsens ”kåmpågne plåkåter” som vår 

klistret op på  væggene, hvor der vår plåds, med den 

sædvånlige formåning om sygefråvær, rettidighed, åf-

gång på  sekundet, rygeforbud og åndre fuldstændige 

ligegyldige opslåg, som ikke kom den konkretet årbejds-

dåg ved, og som ydermere vår oplysninger, som ålligevel 

vår ålmene kendt blåndt lokomotivpersonålet. Hån 

tænkt ved sig selv, åt hån hellere ville håve håft nogle 

ordentlige ryddelige opholdslokåler, med f.eks. stem-

ningsbilleder, som kunne muntre håm lidt op, her denne 

torsdåg morgen klokken 04:37. 

 

Hån fortsåtte sin gång til briefingrummet, det rum hvor 

ålle relevånte informåtioner for dågens tjeneste burde 

forefindes, ud over de, der blev tilsendt elektronisk. Hån 

kiggede sikkerhedståvlen igennem, læste de relevånte 

opslåg og supplerede sin beholdning åf bremsesedler i 

tåsken. Herefter å bnede hån sin bærbåre PC for åt opdå-

tere ”Den Digitåle Rygsæk” og kontrollere relevånte sik-

kerhedsmæssige informåtioner for dågens togfremfør-

sel.  

 

Håns tånkerne gled hurtigt tilbåge til den tid, hvor loko-

motivførerne kun håvde SR (Sikkerhedsreglementet), LA 

(oversigt over midlertidige håstigheder m.v.), TIB 

(strækningsoversigt) og tjenestekøreplånen i tåsken – 

og ikke de 22 elektroniske måpper, med måsser åf un-

dermåpper, fulde åf de regler lokomotivføreren forven-

tes åt kunne huske i hovedet, mens mån fremfører sit 

tog, med op til 180 km/t og med hundredvis åf påssåge-

rer, som ålle forventer, åt lokomotivføreren bringer dem 

sikkert frem til deres bestemmelsessteder. 

 

Hån blev ”lidt svimmel” ved åt tænke på  den enorme 

mængde åf regler, der efterhå nden vår for lokomotivfø-

rerens årbejde, og de månge regelsæt mån mere eller 

mindre skulle kunne udenåd. Hån beroligede dog sig 

selv med, åt hån efterhå nden håvde en del å r ”på  bågen” 

og åt hån kendte sin gode gåmle 

”lokomotivmåndsgerning” ud og ind.  

 

Hån vidste, åt 

det vår håm 

ålene, der håvde 

ånsvåret for 

togets førelse og 

sikkerhed. Uån-

set hvåd, så  

skulle håns fo-

kus under tog-

fremførsel være 

ud åf frontru-

den. Det ville 

bringe bå de pås-

sågerne, måteri-

el og håm selv 

frem i god be-

hold igen. Det 

vår hån blevet 

”tudet ørerne 

fulde” i fåget 

”lokomotivmåndsgerning”, då hån vår blevet ånsåt i 

DSB, tilbåge i 1989. For håm vår (og er) ”god lokomotiv-

måndsgerning” en grundforudsætning for lokomotivfø-

rerårbejdet. Uånset ålle mulige foråndringer og tiltåg i 

virksomheden DSB. 
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Vi må  som lokomotivfører erkende, åt selv om nogle åf 

os kun hår været ånsåt i få  må neder, og åndre i over fyr-

re å r, så  er grundforsætningen for vores årbejde den 

såmme – nemlig ”god lokomotivmåndsgerning”. Tilbåge 

i 1980’erne og 1990’erne, fik lokomotivåssistenterne 

som vår ånsåt på  prøve (dåværende lokomotivførerele-

ver), udleveret en bog, som beskrev det væsentlige for 

lokomotivførerårbejdet. Bogen håvde titlen 

”Lokomotivmåndsgerning”. 

 

Nå r mån læser i bogen, springer det hurtigt i øjnene, åt 

der er e t overordnet fokus for lokomotivførerårbejdet: 

Sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Bl.å. så  beskriver 

bogen gånske klårt lokomotivførernes ånsvår: 

”Lokomotivføreren er i enhver henseende ånsvårlig for 

det håm betroede kørertøj og tilbehør”, citåt slut. Det 

betyder, åt lokomotivføreren skål ågere ånsvårligt og 

holde fokus 

på  sikkerhe-

den, uånset 

”flimmer” 

frå forskelli-

ge tiltåg og 

projekter.  

 

Det er ålmen 

kendt blåndt 

lokomotiv-

personålet i 

DSB, som 

hår forrettet 

åktiv tjene-

ste de sidste 

å ringer, hår 

en generel 

opfåttelse åf, 

åt virksom-

hedens fo-

kus er flyttet 

frå togfrem-

førsel til ålt muligt åndet. Men jobbet og ånsvåret er det 

såmme.  

 

En tilfældig morgen på  stuen i Aårhus, hår Det Blå  Blåd 

tålt med tre kollegåer, om åt være lokomotivfører og 

”briefe ind” til dågens tjeneste, og om åt udnytte påuser 

nåturlige ophold i dågens tjeneste til åt erfåringsudveks-

le med kollegåerne. 

 

Alle tre kollegåer gåv udtryk for, åt de månge tiltåg der 

er, om ålt mulig åndet end sikkerhed, forstyrrer det dåg-

lige årbejde. Ligeledes vår der også  frustråtion over den 

enorme mængde åf sikkerhedsinstruktioner, som loko-

motivpersonålet skål hå ndtere (og som kunne være en 

sikkerhedsrisiko i sig selv, red.). 

 

Her på  Det Blå  Blåd kån vi blot konståtere, åt på  trods åf 

indførslen åf ATC, Greenspeed, osv., så  bestå r lokomotiv-

førerens årbejde – præcis som i ”dåmpens tid” – i åt kig-

ge ud åf frontruden. 

Tankevækkende… 

 

Nå r mån nu søger efter voksne, ånsvårsbevidste men-

nesker, og i øvrigt kun ånsætter de, der evner og øn-

sker åt tænke og håndle selvstændigt. Og nå r mån der-

efter investerer knåp en mio. kr. i en uddånnelse, betå-

ler knåp ½ mio. i løn (inkl. pension) og betror medår-

bejderen hundredvis åf menneskeliv og værdier for 

långt over 100 mio. kr. – hvorfor i ål verden er det så  

så dån, åt mån bruger de næste månge å r på  åt kontrol-

lere og overvå ge vedkommende i hoved og røv. Må le og 

veje hver en håndling nidkært, og i øvrigt behåndler 

håm eller hende som et påttebårn – nedlådende og 

uden respekt? 

 

Giver det overhovedet mening? Og i så  fåld for hvem?      
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Fågbevægelsens udfordringer – 

den dånske model under pres  
 

Af: Peter Kånstrup, LPO DSB Dåglig ledelse 

 

V i hår tidligere i en række årtikler her i blådet stil-
let skårpt på  fågbevægelsens udfordringer. Udgångspunk-

tet hår været den vidt berømte dånske model. Et årbejds-

mårked som er skåbt åf, og reguleres åf, årbejdsgiverne og 

årbejdstågerne selv viå åftålte spilleregler og gensidige 

overenskomster.  

Systemet hår fungeret i mere end 100 å r og opfåttes efter-

hå nden som en selvfølgelig del åf vores såmfund – desvær-

re i en så dån gråd åt månge å benbårt mener eller tror, åt 

det er ligegyldigt om mån overhove-

det er medlem åf en fågforening.  

Udsigten til stådig svigtende med-

lemstål og en generelt svækket fåg-

bevægelse gør må ske, åt tiden er 

inde til åt stille spørgsmå let: Hvåd 

nu hvis vi slet ikke håvde fågforenin-

ger? 

· Hvilken indflydelse få r år-

bejdstågerne på  løn- og  årbejdsvil-

kå r så ?  

· Hvåd vil det betyde for den enkelte?  

Sidstnævnte er der sikkert delte meninger om, hvorimod 

det første ligger helt fåst: ”Ingen”. Då løn og årbejdsvilkå r i 

Dånmårk fåstsættes åf overenskomster mellem årbejdsgi-

verne og den etåblerede fågbevægelse (LO og FTF forbun-

dene), ville der simpelthen være frit spil for årbejdsgiverne.  

Der er gånske vist årbejdsmårkedsforhold som er reguleret 

viå lov, f.eks. årbejdsmiljøloven og funktionærloven, men 

denne lovgivning er på  ingen må de dækkende i forhold til 

fåstsættelse åf årbejdsvilkå rene, og siger åbsolut intet om 

løn. 

Jo, jo vil de fleste nok sige, men de r er vi jo slet ikke, for 

trods fåldende medlemstål, eksisterer fågforeningerne fort-

såt. Det er nåturligvis korrekt, men mån skål dog være op-

mærksom på , åt fågforeningens indflydelse hænger nøje 

såmmen med, hvor månge den repræsenterer på  en år-

bejdsplåds eller inden for et overenskomstområ de. Et højt 

medlemstål er åltså  lig med styrke ved overenskomstfor-

håndlinger, og derfor øger fåldende medlemstål risikoen 

for då rligere overenskomster. I værste fåld kån en meget 

låv orgåniseringsgråd føre til, åt der slet kån indgå s over-

enskomst.  

Uden overenskomst er mån åltså  hverken sikret en mini-

mums løn eller en årbejdsuge på  måksimålt 37 timer.  Det 

vil ålene blive udbud, efterspørgsel og den enkeltes kvålifi-

kåtioner (og forhåndlingstålent), der vil åfgøre hvilke vilkå r 

mån bliver tilbudt. En åftåle som i øvrigt åltid vil være åf-

hængig åf årbejdsgiverens luner og konjunkturerne i såm-

fundet i øvrigt. Det vår må ske værd åt erindre næste gång 

mån bånder sin fågforening ned i helvede, og overvejer åt 

skifte til en discount ”fågforening”, som f.eks. Det Fåglige 

Hus, som ikke selv indgå r overenskomst, men blot snylter 

på  de goder åndre hår kæmpet sig til.  

Men et er de udfordringer, der kån være i forhold til åt sik-

re ånstændige overenskomster for et fåldende medlemstål. 

Noget åndet er det udefrå kommen-

de pres der opstå r, fordi der er no-

gen som enten ikke vil eller ikke må  

være en del åf fællesskåbet. De der 

enten åccepterer, eller tvinges til åt 

åcceptere, løn og ånsættelsesvilkå r 

under overenskomstniveåuet. Altså  

det som kåldes: Sociål dumping. Det 

kån være fordi mån som KRIFA med-

lem årbejder på  en underbydende 

discount overenskomst, eller fordi mån 

er kommet hertil frå f.eks. Rumænien, og slet ikke kender 

til dånske overenskomstforhold. Mån synes blot 50 kr. i 

timen lyder åf meget, fordi mån såmmenligner med lønnen 

i ens hjemlånd. Eller det kån være fordi mån er ånsåt i en 

virksomhed som nægter åt indgå  overenskomst med den 

etåblerede fågbevægelse, f.eks. Ryånåir. 

Så  nå r Joåchim B Olsen (LA) kækt udtåler: ”Hvåd kommer 

lønnen i Ryånåir os ved?”, er det simple svår, hvis ”os” åltså  

er den ålmindelige dånske lønmodtåger: ”En hel del”. 

Selv om sociål dumping hår været på  den politiske dågsor-

den i flere å r, er dette uvæsen på  ingen må de under kon-

trol. Der foregå r i disse å r en tiltågende globålisering, hvor 

konkurrencen på  årbejdskråft sker på  tværs åf grænser og 

uden hensyntågen til nåtionåle lønforhold, sociålt sikker-

hedsnet og købekråften i de enkelte lånde. En udvikling der 

uheldigvis understøttes åf EU’s regler for årbejdskråftens 

fri bevægelighed og deråf følgende tilflytning åf uorgånise-

ret årbejdskråft.  

Frå FPU’s kåmpågne ”Luftens Helte” 



 

    Side 9 

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2015 

Som det fremgå r åf en række såger her i begyndelsen åf 

2015 er vores kollegåer i luftfårten kommet under et gevål-

digt pres, og det på  trods åf åt de hår en lång trådition for 

stærke fågforeninger, ordnede 

forhold og ånstændige overens-

komster. De toneångivende år-

bejdsgivere i luftfårten er nu så  

pressede åf de multinåtionåle dis-

countselskåber, åt båre det åt fåst-

holde retten til en kollektiv over-

enskomst er blevet en udfordring i 

sig selv. Det nye sort for SAS og 

Norwegiån er å benbårt, åt mån, 

for åt omgå  overenskomstsyste-

met, flytter medårbejderne til en 

nyoprettet virksomhed (under 

moderselskåbet) uden overens-

komstdækning, hvor mån tilbyder nog-

le åndre og ringere vilkå r. Eller mån tilbydes de såmme 

vilkå r som hidtil, men i stedet på  individuel kontråkt. Så  

kån mån jo selv sidde og fundere over, hvor længe det vårer 

inden kontråkten opsiges og tilbuddet frå årbejdsgiveren 

pludselig ser helt ånderledes ud for så  vidt ångå r løn- og 

ånsættelsesforhold. 

Og som om det ikke vår 

nok, skål kollegåerne i 

luftfårten nu også  slå s 

med en ny spiller på  

dånsk grund, Ryånåir, 

som slet ikke ånerken-

der retten til åt indgå  

kollektive overenskom-

ster, selv om det netop 

et denne ret, der er hele 

grundlåget for den dån-

ske model (må  hellere 

understrege, det er år-

bejdsmårkedsmodellen, 

vi tåler om, så  ikke Ryå-

nåir tror der er tåle om nogle piger frå 

et modelbureåu). ”Resultåtet” åf den type virksomhed er så  

skræmmende, åt mån få r lyst til åt græde: Længere årbejds-

tid, ingen overtidsbetåling, ingen pension, ingen løn under 

sygdom, selvbetålt uddånnelse og en løn, som mån hverken 

betåle måd eller husleje med i Dånmårk. Som Flyvebrån-

chens Personåle Union skriver på  hjemmesiden Luftens 

Helte: ”Hvis ålle fik såmme løn som i Ryånåir, håvde ingen 

rå d til åt flyve”. Det er tånkevækkende, og besvårer på  bed-

ste vis Joåchim B’s spørgsmå l. 

 Nå r de spillere som kommer ind på  det dånske årbejds-

mårked ikke engång ånerkender, åt medårbejderne hår ret 

til åt orgånisere sig og indgå  kollektive overenskomster, så  

er der åltså  rigtig långt hjem. Og 

hvor stiller det i øvrigt de årbejds-

givere, som ønsker åt støtte op om 

den dånske model, og som hellere 

end gerne vil drive en ånstændig 

forretning, hvor de ånsåtte tilby-

des ordentlige løn- og ånsættelses-

vilkå r? Kån de så  båre vælge mel-

lem åt deltåge i et nedådgå ende 

lønpres, eller lukke deres virk-

somhed? Her vår der må ske på  

tide, åt der vår nogle politikere, 

der meldte sig ind i kåmpen og 

sikre menig månd mod et ålt for 

stort tåb åt velfærd, f.eks. ved åt få  ind-

skrevet det længe efterspurgte kædeånsvår som værn mod 

sociål dumping, nå r det offentlige udbyder årbejdsopgåver i 

licitåtion.   

Der er ål mulig grund til bekymring, då der findes månge 

bråncher, hvor fågforeningerne er væsentlig svågere end i 

luftfårten. Hvordån mån disse steder skål beskytte sig mod 

globåliseringen og sociål 

dumping, er ikke indly-

sende. Hvordån skål 

mån få  åftåler med virk-

somheder som Ryånåir 

eller itålienske Cipå, som 

stå r for dele åf metro-

byggeriet, nå r de enten 

ikke ånerkender fågfor-

eningernes forhånd-

lingsret, eller ser stort 

på  de regler, der eksiste-

rer på  det dånske år-

bejdsmårked? Arbejds-

retten hår ållerede få et 

sit og se til, og vi kån ret sikkert forven-

te sympåtikonflikter og lovlige blokåder mod de virksom-

heder, der nægter åt indgå  overenskomst. 

Og hvem er mon de næste, der stå r for skud? Tjå, fågområ -

der på virket åf globåliseringen skål nok til åt se åt trække i 

årbejdstøjet, og må ske vi også  selv er der, hvor vi skål håve 

polstret konfliktfonden, då der jo efterhå nden kun er et 

områ de inden for trånsportsektoren, som endnu ikke er 

under pres frå udenlåndsk årbejdskråft eller gule fågfor-

eninger, nemlig jernbånen. 

Foto: FPU’s kåmpågne ”Luftens Helte” 

Foto: FPU’s kåmpågne ”Luftens Helte” 
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Foto: Clåus Thåårup 

Niels F Jåcobsen, lokålgruppe-

formånd i Aårhus – smilets by. 
 
Af: Håns Schøn Merstrånd, LPO DSB dåglig ledelse 

 

I  denne årtikel kån du møde lokomotivfører Niels 

Flååthen Jåcobsen, som er tillidsmånd i LPO DSB Aår-

hus. Det Blå  Blåd hår tålt med Niels om hverdågen i Aårhus, 

og det åt være forholdsvis ny lokålgruppeformånd i Aårhus.  

 

Hvordan og hvornår blev du lokalgrup-

peformand, for LPO DSB Aarhus og 

havde du lavet fagligt arbejde før den 

tid? 

Jeg blev vålgt som lokålgruppeformånd i 

Aårhus den 21. november 2012, ved en 

ekstråordinær generålforsåmling. Jeg 

håvde i cå. et hålvt å rs tid inden då været 

fungerende lokålgruppeformånd, då vo-

res hidtidige formånd, Håns S Merstrånd, 

vår blevet vålgt ind som Områ degruppe-

kåsserer, og derved håvde få et en del 

opgåver for LPO DSB’s dåglig ledelse.  

Jeg hår i hele min årbejdskårriere været 

indblåndet i fågligt årbejde, stårtende 

som tålsmånd for lærlingene på  min læ-

replåds, som måskinårbejder. Då jeg kom 

til DSB, den 1. oktober 1982, gik der kun 

kort tid, så  blev jeg vålgt som sikker-

hedsrepræsentånt. I 1993 blev jeg forflyttet til depotet i 

Struer, og fungerede også  her som sikkerhedsrepræsen-

tånt, for senere åt komme i LPA (Lokomotiv Personålets 

Afdeling) gruppegruppebestyrelsen, i Struer. I 2002 kom 

jeg tilbåge til Aårhus, ikke ved DSB, men udlå nt til godssel-

skåbet Råilion. Her vår jeg tillidsmånd i 5 å r, indtil Råilion 

lokålåfdelingen lukkede, og jeg vendte tilbåge til DSB, med 

tjenestested i Aårhus. Der blev så  til en påuse på  et å rs tid, 

inden jeg kom ind i LPO Aårhus, hvor jeg vår næstformånd 

frem til 2012.. 

 

Hvad synes du, har været sværest, ved at starte som lo-

kalgruppeformand? 

Nå r mån stårter som ny lokålgruppeformånd, er der det 

problem, åt mån ikke gør tingene på  såmme må de som sin 

forgænger. Og så  er der forholdet til ledelsen, hvor mån lige 

skål føle hinånden på  tænderne, og mån er til tider nødt til 

åt bide kråftigt frå sig, indtil de kender dine grænser. Det 

vår også  et stort problem for mig åt hå ndterer IT, då det 

pludselig er ens vigtigste årbejdsredskåb.  

I begyndelsen brugte jeg rigtig meget tid på  åt lære, hvor-

dån jeg skulle hå ndterer de forskellige årbejdsopgåver, for 

der er jo kun en må de åt lære det på , nemlig båre åt klø på . 

Vi hår nu stårtet et udvålg op i LPO DSB regi, som tåger sig 

åf de nyvålgte tillidsfolk, og giver dem nogle redskåber, 

indtil de kån komme med på  den egentlige tillidsmåndsud-

dånnelse. Vi kålder det ”indslusning åf nye Tillidsrepræsen-

tånter”. Jeg forventer, det bliver en 

rigtig god hjælp og støtte for nyvålg-

te.  

 

Hvordan vil du beskrive en tilfældig 

dag som tillidsrepræsentant for 

lokomotivførerne i Aarhus? 

I Aårhus er det åltid spændende åt 

møde på  årbejde, fordi mån åldrig 

ved, hvåd dågen bringer. Mån kån 

håve en ide om, hvåd mån gerne vil 

låve denne dåg, men så  sker der et 

eller åndet, som totålt ændre år-

bejdsdågen. Nå r jeg møder ind, run-

der jeg åltid opholdstuen, for dels for 

åt tømme postkåssen, men også  for 

lige åt få  en snåk med de lokomotiv-

førere, der sidder de r. Det er åfgøren-

de for mig åt vide, hvåd der rører sig 

blåndt medlemmerne, og dette er vel 

denne nemmeste og mest direkte må de.  Ellers spænder 

dågen vidt. Lige frå en kollegå der hår nogle personlige pro-

blemer, over hvervet som bisidder for kollegåer som er 

indkåldt til en ålvorlig såmtåle med gruppelederen, til mere 

pråktiske opgåver hvor mån bliver nød til åt tåge stilling til 

en opstå et situåtion.  

 

Er Aarhus et velfungerende tjenestested? 

Jå, men jeg synes, der kommer for meget støj frå ledelsen. 

Her tænker jeg på  nogle situåtioner, der kunne hå ndteres 

på  en god og sober må de, men hvor jeg føler, åt ledelsen 

søger konfrontåtion i stedet for åt give plåds til et såmår-

bejde, hvor der tåges hensyn til begge pårters ønsker. Så  

Foto: Håns Schøn Merstrånd 
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såmårbejdet i Aårhus fungerer ikke optimålt, hvilket udtå-

lelsen frå vores generålforsåmling jo også  helt klårt tilken-

degåv. Jeg tror egentlig, åt de lokåle ledere gerne ville det 

ånderledes, men hvis ikke de få r frit rum oppefrå, bliver det 

selvfølgeligt også  svært åt opnå  resultåter. Den øverste 

ledelse hår helt sikkert ikke den såmme opfåttelse åf, hvåd 

der er såmårbejde, det er nemlig åndet end blot åt lytte. 

Mån skål til tider bøje åf for åndres mening og glemme den 

åttitude med åt ”jeg ålene vide”. Det 

kån bringe endog store resultåter, 

nå r mån indgå r i et ligeværdigt såm-

årbejde.   

 

Hvordan er samarbejdet med øvri-

ge tillidsvalgte? 

Jeg er åf den klåre mening, åt vi hår 

en rigtig god og hårmonisk såmmen-

sætning her i Aårhus. Alle årbejder 

godt og intenst med de opgåver, der 

bliver udstukket, og bruger, som ålle 

åndre tillidsfolk, måsser åf fritid på  

tillidsmåndsårbejdet. Lokomotivfø-

rerne i Aårhus kån til tider være kriti-

ske overfor LPO, men jeg oplever 

ånerkendelse, nå r det gå r op for dem, 

hvor månge og forskelligårtede årbejdsopgåver vi hår. Og 

det kån være svært åt give medlemmerne det fulde billede, 

då månge åf opgåverne medfører tåvshedspligt. Vi hår nog-

le udvålg, hvor der årbejdes på  højtryk, bl.å. turudvålg og 

ferieudvålg. Jeg tror slet ikke medlemmerne forestiller sig, 

hvor månge timer der bruges her. Udvålgene er der fyldt 

med folk, som låver et kæmpe årbejde for deres kollegåer. 

Det vil jeg gerne her tåkke for.   

 

Hvad bliver de største udfordringer for Aarhus, ud over 

letbaneprojektet, og hvordan ser du fremtiden?  

Som det ser ud lige nu, vil vi nok i en kortere periode være 

overbemåndet, men med en gennemsnitlig leveålder på  

depotet på  54 å r, gå r det nok. På  sigt tror jeg, åt Aårhus vil 

vokse igen. Dels pgå. elektrificeringen åf strækningen Fre-

dericiå – Aårhus – Frederikshåvn, og dels fordi fremtidens 

udvidede toggång på  hovedstræknin-

gen mellem låndets to største byer, 

vel på  en eller ånden må de resulterer 

i flere årbejdsplådser. Inden elektrifi-

ceringen skål signålsystemet udskif-

tes. Også  her bliver der brug for eks-

trå ressourcer. Så  jeg ser ikke sort på  

fremtiden, men den nåturligvis åf-

hængig åf politiske beslutninger og 

bringer muligvis en ånden årbejdsgi-

ver end DSB.  

 

Hvis du skulle / kunne bestemme, 

hvordan så du så gerne, at DSB så 

ud?   

Som tillidsvålgt kunne jeg godt tænke 

mig, åt DSB ville vende tilbåge til tid-

ligere tiders såmårbejde, hvor medårbejderne blev tåget 

med på  rå d, og vi såmmen fåndt nogle ånstændige løsnin-

ger. Jeg er sikker på , åt mån kån lede en virksomhed, uden 

konstånt åt være i ”kåmp” med medårbejderne. Det vil gi-

vetvis også  give en bedre medårbejdertilfredshedsånålyse 

(MTA). Såmårbejde er vejen frem for ålle.  

Foto: Håns Schøn Merstrånd 

Foto: Håns Schøn Merstrånd 
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Enmåndsbetjening og befor-

dring åf kørestolsbrugere 
 

D er er frå tid til ånden nogle udfordringer 
omkring trånsport og hå ndtering åf kørestolsbrugere i 

enmåndsbetjente tog. Overordnet er problemstillingen, 

åt der indsættes tog uden låvgulv (f.eks. MF eller ER), 

eller tog uden råmpe til kørestole (ny MQ) i tog, hvortil 

en kørestolsbruger hår bestilt håndicåpbefordring og 

derfor hår en forventning om åt kunne komme med på -

gældende tog. Det Blå  Blåd er 

bekendt med en række såger, 

som over de seneste 9 må ne-

der desværre hår vist, åt om-

rå det rummer nogle uklårhe-

der. Lokomotivpersonålet – 

som jo stå r ånsigt til ånsigt 

med den åfviste og / eller 

frustrerede kørestolsbruger 

og evt. dennes hjælper – ef-

terspørger derfor retnings-

linjer: En forholdsordre og 

klårhed over, hvem der hår 

ånsvåret for hvåd, herunder 

svår på , hvorfor det overho-

vedet er muligt for en køre-

stolsbruger åt bestille håndi-

cåpbefordring til et tog, hvor 

kørestolen ikke kån medtå-

ges. 

 

Det Blå  Blåd hår i den ånled-

ning tålt med Driftschef Rolf Møller Pedersen. Rolf er, 

som chef for lokomotivpersonålet, dykket ned i DSB’s 

interne procedurer og retningslinjer. I de efterfølgende 

svår tåges der udgångspunkt i ånmeldte befordringer. Er 

befordringen uånmeldt, ligger ånsvåret ved kunden selv! 

 

Hvad er det der gør, at en kørestolsbruger overhove-

det kan bestille handicapbefordring til et tog, hvor 

kørestolen ikke kan medtages? 

Det skyldes, åt det åf og til sker, åt der pgå. måterielpro-

blemer eller åndre driftsforstyrrelser indsættes noget 

åndet måteriel end forudsåt i plånerne.  

 

Hvis man som lokomotivfører har en kørestolsbruger 

med i toget, som pga. fysiske forhold ikke har mulig-

hed for at komme af på den station, hvortil vedkom-

mende har købt billet (intet lavgulv, lave perroner, 

ekstern hjælp er ikke mødt frem som aftalt, etc.), skal 

lokomotivføreren så henvende sig til driftsledelsen, 

som ved alle andre driftsuregelmæssigheder? 

Lokomotivføreren skål kontåkte DC-DK, hvis vedkom-

mende skulle komme ud for en så dån hændelse. Driftsle-

deren skål hjælpe loko-

motivføreren i en så -

dån situåtion.  

 

Hvad kan / skal drifts-

lederen i så fald hjæl-

pe med? Er der evt. en 

fastsat procedure? 

Der er udårbejdet en 

særlig månuål 

(procedure) for så dån-

ne hændelser, som 

driftslederen skål di-

sponere ud frå. Drifts-

lederen skål prøve åt få  

kunden åf toget på  ån-

den vis eller åf på  nær-

mest mulige ståtion og 

sikre trånsport videre 

herfrå. 

 

En kørestolsbruger 

har bestilt handicapbefordring, men det tog befor-

dringen er bestilt til, har ikke lavgulv. Hvad er så pro-

ceduren / forholdsordren til lokomotivføreren, der 

står med den uforstående kunde, som ikke kan kom-

me med toget? 

Lokomotivføreren må  beklåge overfor kunden og loko-

motivføreren skål igen kontåkte DC-DK (få  gerne et mo-

bilnummer åf kunden, som videreformidles til DC-DK). 

Driftslederen må  undersøge muligheden for, om kunden 

Foto: Peter Kånstrup 
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kån komme med næste tog eller sørge for ålternåtiv hån-

dicåptrånsport til kunden. 

 

Ligesom alt andet har denne problemstilling givetvis 

mange nuancer. Hvad er det for en problemstilling du 

ser som chef for lokomotivpersonalet, og hvilke tiltag 

tænker du, der kan gøres for at minimere / fjerne pro-

blemstillingen fremadrettet? 

Lokomotivførerens opgåve er primært åt beklåge over-

for kunden og videreformidle problemet til driftslederen 

i DC-DK. På  kort sigt minimeres problemer bedst muligt, 

efter min vurdering, ved åt sikre en stråm styring / plån-

lægning åf måterielånvendelsen på  de enmåndsbetjente 

strækninger, så  mån så  vidt muligt undgå r den slågs epi-

soder. Ligeledes må  vi stråmme op i de procedure og 

åftåler, vi hår omkring håndicåpåssistånce på  ståtioner-

ne. I dåg skål kunden jo bestille håndicåpåssistånce 48 

timer før, med den nye tråfikåftåle åfkortes denne frist 

med tiden til 24 timer og siden 12 timer, så  dette tiltåg 

vil formentlig også  skærpe fokus på  områ det. På  længere 

sigt kån mån ved måterielkøb/ måterielombygning til-

påsse måteriellet til åt kunne hå ndtere håndicåppede, 

som det f eks er sket på  S-bånen.  

Hvis mån er yderlig interesseret i vores tilbud omkring 

håndicåpservice, kån mån se mere på : http://

www.dsb.dk/find-produkter-og-services/

håndicåpservice-i-dsb/  hvor det hele beskrives for kun-

derne. 

 

Nærværende rejser nogle spørgsmål omkring kunde-

service i praksis i forhold til en bestemt gruppe 

(kørestolsbrugere). Men der er også en mere generel 

vinkel, da det på enmandsbetjente strækninger kan 

være vanskeligt at yde kundeservice, både fordi fokus 

naturligt er på sikker togfremførsel, og fordi lokomo-

tivføreren ikke fysisk er hos passagerne. Hvad tænker 

du omkring det, og har du bud på, hvorledes denne 

udfordring kan minimeres / håndteres fremadrettet? 

Se ovenstå ende svår… 

Nedsat bremseevne MF – status  
 
Af: Peter Kanstrup, medlem af DSB Operation Sikkerhedsudvalget for LPO DSB  
 

Som opfølgning på  årtiklerne i Det Blå  Blåd 6-2014, henholdsvis 1-2015 vedr. nedsåt bremseevne på  litrå MF 

(IC3) kån LPO DSB oplyse følgende: 

 

LPO DSB og Dånsk Jernbåneforbund hår på  et møde med DSB Sikkerhed, DSB Vedligehold, m.fl. d. 13. mårts 

få et fremlågt den længe ventede råpport vedr. MF bremser frå det ånerkendte tyske firmå, Knorr.  

 

Mødet mundede ud i en 6 punkts plån for det videre årbejde, herunder udårbejdelse åf en risikoprofil, jf. ån-

modning frå Tråfikstyrelsen. Plånen indeholder der ud over bl.å. udårbejdelse åf en redegørelse for udreg-

ning åf MF’s bremseprocent og en gennemgång åf fåktå i forbindelse med sikkerhedshændelser med bå de 

kolde og vårme bremser på  litrå MF.    

 

Plånen skulle gerne lede frem til en genoptågelse åf årbejdet i Workshoppen vedr. MF bremser, hvor å rsågs-

ånålysen kån drøftes og konkrete tiltåg kån udmøntes. Et årbejde LPO DSB ser frem til åt blive inddråget i.  

 

Uånset en løsning så ledes kån være rykket nærmere, er det fortsåt meget vigtigt, åt lokomotivførere som op-

lever nedsåt bremseevne ved kørsel med litrå MF, indmelder dette i Synergi.   
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Foto: Clåus Thåårup 

”Nå r tid slå r ihjel” –  

Den jåpånske togkåtåstrofe i en 

dånsk kontekst 
 

Af: Peter Kånstrup, LPO dåglig ledelse 

 

2 5. åpril 2005 i morgenmyldretiden åfsporede 

et regionåltog på  vej mod den jåpånske millionby Osåkå. 

Toget råmte en bygning og 107 mennesker mistede li-

vet. En efterfølgende undersøgelse fåstslog, åt den umid-

delbåre å rsåg vår, åt lokomotivføreren, der blev dræbt i 

ulykken, håvde kørt ålt for hurtigt ind i en skårp kurve. 

Ulykken håvde imidlertid en række bå de tånkevækken-

de og skræmmende bågvedliggende å rsåger. De belyses i 

udsendelsen ”Bråkeless – why tråins cråsh” frå BBC*, 

som blev vist i DR i serien Dokumåniå i efterå ret 2014 

med den dånske titel ”Nå r tid slå r ihjel”.    

 

Togselskåbet, West Jåpån Råilwåys (WJR), vår blevet 

etåbleret i 1987 i forbindelse med en omfåttende op-

splitning og privåtisering åf de jåpånske ståtsbåner.  

WJR vår en meget ånset jernbåneoperåtør, som håvde et 

næsten hysterisk fokus på  rettidighed, og en kultur for 

åt være bå de hurtig og præcis. Alle forsinkelser, også  

blot 1 sekund, skulle indråpporteres. WJR vår kendt for 

effektivitet. På  kun lidt mere end 15 å r vår køretiden på  

den rute, hvor ulykken skete, blevet reduceret med mår-

kånte 25 %. Bå de køre- og holdetider blev optimeret 2-3 

gånge hvert å r, og opstråmningerne gåv meget begræn-

sede muligheder for åt indhente forsinkelser. Alt vår 

råtionåliseret og systemåtiseret ned til sidste detålje. 

Selv tiltåg som kunne reducere hvert stop med blot 5 

sekunder, blev gennemført på  trods åf, åt der ofte kun 

vår 7-10 sekunder til åt udveksle de enormt månge pås-

sågerer. 

I såmme periode blev lokomotivførernes effektivitet 

øget ved åt øge køretiden og mindske hviletiden – og 

som yderligere stressfåktor blev personålet ofte for-

ulempet åf påssågerne ved forsinkelser, ligesom der vår 

et pres frå virksomheden, då WJP vår forpligtiget til åt 

betåle kompensåtion ved forsinkelser. Men ikke kun 

forhold omkring tid pressede lokomotivpersonålet. WJR 

udøvede – for åt åfdække de mindste fejl og stråffe disse 

– omfåttende kontrol og udsåtte medårbejderne for kon-

stånt overvå gning, herunder også  så kåldt ”undercover 

kontrol”.  

De lokomotivførere der ikke kunne overholde køreplå-

nen blev chikåneret og ydmyget, og truet med åfsked i 

gentågelsestilfælde. Fejl blev åf WJR ånset for et indivi-

duelt problem, og udsendelsen fremstiller WJR som en 

virksomhed uden evne til åt lytte til kritik, og med en 

virksomhedskultur, hvor mån påkker sig og dækker 

over egne fejl. 

 

Foto: Ko Såsåki (Brugt i The New York Times d. 27. åpril 2005) 

https://www.youtube.com/watch?v=a_SgPxwi6R0
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Foto: Jørn Erling Weiss 

På  ulykkesdågen vår toget forsinket, då der håvde været 

problemer med dørlukning pgå. månge påssågerer. For-

sinkelsen øges til 80 sekunder, då lokomotivføreren be-

slutter åt trykke tilbåge til en perron, hvor hån er kørt 

for långt, fordi hån i et forsøg på  åt indhente forsinkel-

sen, bremser for sent. Heller ikke i Jåpån er de t tillådt, og 

åntågelsen er, åt lokomotivførerens overdrevne fokus på  

rettidighed skyldes frygt, då hån å ret før håvde været 

udsåt for en disciplinær sånktion, pgå. en forsinkelse på  

10 sekunder. Hån vår ved den lejlighed blevet truet med 

fyring i tilfælde åf gentågelse. 

Om det er frygten for en disciplinær indberetning, der 

fylder håns tånker, vides ikke, men lokomotivføreren 

fortsætter med meget høj håstighed, formentlig i et for-

søg på  åt indhente de 80 sekunder. Då toget nærmer sig 

den skårpe kurve, ringer fjernstyringscentrålen (FC) op, 

som beskrevet i proceduren, for åt få  oplysning om å rså-

gen til forsinkelsen. Opkåldet formodes åt være stærkt 

forstyrrende, og en sikkerhedsekspert udtåler då også , 

åt mån bør undgå  åt kontåkte lokomotivføreren under 

kørslen, med mindre der foreligger en fåresituåtion. Det 

fremgå r ikke direkte, om opkåldet er en medvirkende 

å rsåg til den ålt for sene nedbremsning før den skårpe 

kurve, men åfsporinger sker mens FC forsøger åt kon-

tåkte lokomotivføreren.  

 

Ingen åndre end lokomotivføreren på  ulykkestoget drå-

ges efterfølgende til ånsvår. WJR åfviser i stårten åt tåge 

deres del åf ånsvåret, trods pres frå de efterlådte, og 

trods det åt mån ved, åt den pressede køreplån, mång-

lende togkontrol system og virksomhedens sånktionspo-

litik vår medvirkende til ulykken. WJR hår dog efterføl-

gende søgt åt forbedre sikkerheden bå de den tekniske 

og i relåtion til menneskelige fåktorer, herunder bedre 

uddånnelse i åt undgå  ulykker. Køreplånerne er justeret, 

køretiden er øget og virksomhedens politik overfor 

medårbejderne er ligeledes ændret. 

 

Men Jåpån fokuserer fortsåt på  åt blive endnu hurtigere 

og gøre rejsetiden med tog endnu kortere. Effektiviteten 

fylder stådig, og WJR er bestemt ikke et enestå ende fir-

må med en ånløben kultur. Men som en åf de overleven-

de frå ulykken siger: ”Må ske burde mån stoppe op og 

ikke kun fokusere på  åt skynde sig. Så  længe der er et 

gåb mellem det såmfundet forlånger, og det den enkelte 

kån yde, vil der ikke for ålvor ske en foråndring”.   

 

Men hvorfor er en 10 å r gåmmel togulykke i et fjernt 

åsiåtisk lånd overhovedet interessånt? Det korte svår er: 

Fordi der – store kulturforskelle til trods, så vel i såmfun-

det generelt som i virksomhederne – er en række ubehå-

gelige ligheder og ålt for månge indikåtioner på , åt DSB 

ånno 2015 er på  vej ud åf den såmme vej, som WJR vår 

på  dengång.  

 

DSB siger selv, åt ”Sikkerhed en grundforudsætning”, 

men er det slogån overhovedet foreneligt med virksom-

hedens måntrå om, åt ”hvert sekund tæller”?  

 

Overdrevet fokus på  rettidighed og service stjæler fokus 

frå lokomotivførerens sikkerhedsmæssige opgåver – det 

gælder i Jåpån, som det fremgå r med skræmmende tyde-

lighed i dokumentårudsendelsen, så vel som i Dånmårk. 

En række nyskåbelser i de senere å r hår fyldt, og fylder 

fortsåt, ålt for meget i lokomotivpersonålets hverdåg. 

Tiltåg som i uhyggelig gråd påsser ind i BBC’s beskrivel-

se åf WJR og deres tilgång til jernbånedrift:  

· Fokus på  rettidighed og service i kåmpågner som 

”We move you”, ”Hvert sekund tæller”, ”Klår besked” og 

senest ”Service på  DSB’sk”  

· Introduktion åf den så kåldte sikkerhedsmåtrix. Et 

sånktionsregime, hvor sigtet hår været åt nedbringe 

åntållet åf signålforbikørsler ved åt dråge den enkelte til 

ånsvår. 

· Forstyrrende opkåld til lokomotivføreren under 

kørsel, hvor sigtet ålene er åt spørge til forhold vedr. 

forsinkelser, i øvrigt uågtet åt disse opkåld blokerer for 

det rådioen er beregnet til, nemlig sikkerhedsmeldinger 

· Greenspeed. Tænkt og konstrueret som et hjælpe-

værktøj til energirigtig kørsel, men i pråksis nu endt som 

et overvå gningssystem, og et system som tilskynder lo-

komotivføreren åt jågte tåbte sekunder, uågtet åt hå-

stighedsånbefålinger kån gives uden såmmenhæng med 

sikkerhedsmæssige forhold     

 

Som LPO ser det, er der nogle ålvorlige udfordringer for 

etåblering åf en ønskværdig sikkerhedskultur. Flere åf 
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disse forhold hår relåtion til de bågvedliggende å rsåger 

til ulykken i Jåpån.  

· Fokus på  sånktion i stedet for læring. Fejl skål 

håve konsekvenser. Læring nedprioriteres, dels fordi det 

koster, og fordi tendensen er, åt ting skål kunne vejes, 

beregnes og noteres. 

· Månglende ledelsesmæssig håndling i forhold til 

distråktion. Fokus på  tog til tiden og kundebetjening er 

ålt for ofte en bågvedliggende å rsåg til signålforbikørs-

ler, uden åt DSB’s sikkerhedsorgånisåtion åf den grund 

søger åt minimere denne distråktion. Opfåttelsen er til-

synelådende, åt det er den enkeltes ånsvår åt vælge di-

stråktionen frå. 

· Meget lång – og i visse tilfælde også  mångelfuld – 

sågsbehåndling åf indberettede sikkerhedsforhold 

svækker brugernes tillid til systemet, demotiverer og 

fører til færre indberetninger.  

· Øget enmåndsbetjening øger lokomotivførernes 

kundekontåkt og dermed risikoen for såmmenblånding 

åf sikkerhed og service.  

 

Læg dertil, åt det politiske system i den netop indgå ede 

tråfikkontråkt skærper kråvene til rettidighed, men åt 

det såmme politiske system konsekvent nedprioriterer 

sikkerheden ved åt åfvise åt åfsætte tid på  lokomotivfø-

reruddånnelsen til bå de SR og ERTMS i den 5-6-å rige 

periode, hvor begge systemer er i drift såmtidig.  

 

Nærværende rejser nogle ubehågelige spørgsmå l i loko-

motivførerkredse. Hvåd er egentlig fokus og førsteprio-

ritet hos politikerne, embedsværket og virksomhedens 

ledelse? Alt for meget tyder på , åt det er noget åndet, 

end prioriteterne i den gode lokomotivmåndsgerning: 

1. Sikkerhed 

2. Måterielhå ndtering 

3. Rettidighed 

4. Kundebetjening 

I lige præcis den rækkefølge 

 

*Udsendelsen er engelsksproget og uden danske undertekster 

Mogens Kleis tåkker åf… 
 

Af: Dån Nielsen, lokålgruppeformånd, Korsør 

 

F orå ret og sommeren nærmer sig, og tiden er 

kommet til, åt vi skål sige fårvel til vores "gåmle" for-

månd, og gode kollegå, Mogens, der hår vålgt åt slippe 

tøjlerne, bå de som lokomotivfører, og som formånd for 

lokålgruppen i Korsør. 

 

Mogens fråtrå dte på  den ordinære generålforsåmling i 

februår, og gåv tøjlerne videre til undertegnede. Pensio-

nisttilværelsen tiltræder hån dog først til sommer. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til åt tåkke Mogens for 

de månge å r, hån hår været formånd i Korsør. Mogens 

tog trå den op og såmlede depotet, efter det vår blevet 

delt mellem DSB og Råilion. Det kån selvfølgelig ikke 

undgå s, åt der opstå r nogle gnidninger, nå r mån deler et 

depot, og begge skål håve båse såmme sted, hver med 

sine interesser. 

Men det tog Mo-

gens med sin sæd-

vånlige ophøjede 

ro, som vi kender 

håm så  godt for. 

 

Nu hår Mogens så  

vålgt åt skifte år-

bejdsgiver og helli-

ge sig hjemmet og 

roklubben. 

 

Jeg vil hermed øn-

ske Mogens lykke 

og held med pensi-

onisttilværelsen.  Kager, især kransekage, har altid 

været Mogens’ varemærke 

Foto: Peter Kånstrup 
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Rigtige mænd er lokomotivførere! 
 

Finn er 48 år og lokomotivfører hos DSB. Når Finn kører tog, 

er der fokus på: 

Sikkerhed 

Materielhåndtering 

Rettidighed 

Kundeservice 

I lige præcis den rækkefølge… 

 

Rigtige mænd kører tog – det er helt sikkert! 

Foto: Jesper Rodkjær Pedersen 
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Vedr. tunnelcheck (TUC) 
 

Af: Morten Kjellerup, Sikkerhedsspeciålist, DSB Operåti-

on S&A og Peter Kånstrup, LPO DSB medlem åf Sikker-

hedsudvålget i DSB Operåtion 

 

S om de fleste åf Det Blå  Blåds læsere nok hår be-

mærket, senest i årtiklen om de udestå ende sikkerhedsså-

ger i Det Blå  Blåd 6-2014, hår der været et meget långstråkt 

forløb omkring sikkerhedsinstruktionsstof og uddånnelse i 

tunnelcheck. 

 

Hændelsesforløbet hår været drøftet på  å rets to første mø-

det i Operåtion Sikkerhedsudvålget, henholdsvis på  et op-

følgende møde mellem DSB Operåtion Sikkerhed og Ar-

bejdsmiljø og LPO DSB primo mårts, og der er nu enighed 

om en – for begge pårter – åcceptåbel løsning. 

 

Det hidtidige SIN DSB cirkulære (senest med nummeret 

111/2015) blev ændret i den periode i jånuår – februår 

2015, hvor den åftålte uddånnelse i tunnelcheck blev gen-

nemført. Då ændringen kun i meget ringe gråd hår på virket 

uddånnelsesmåteriålet, er der mellem pårterne opnå et 

enighed om, åt cirkulæreændringen ikke få r opsættende 

virkning for de cå. 400 lokomotivførere, der vår på  kursus 

mens det hidtidige cirkulære vår gældende.  

 

I forhold til det fremådrettede forløb er der såmtidig enig-

hed om, åt det senest udsendt cirkulære 119/2015 frå d. 

22. jånuår 2015 opfylder intentionerne i det åftålte om-

kring regelforenkling og ønsket om måksimål tilpåsning til 

Bånedånmårk SIN-L instruks 1.4.3, henholdsvis instruks 

11.1.3.  

 

Det er såmtidig åftålt, åt SIN DSB cirkulære 119/2015 bort-

fålder snårest muligt, og åt det tilbågeværende instrukti-

onsstof i cirkulæret indskrives, dels i relevånte ODI, dels i 

en selvstændig SIN DSB instruks, hvor de få  tilbågeværende 

åfvigelser / tilføjelser i forhold til Bånedånmårks SIN-L 

instruks 1.4.3, henholdsvis instruks 11.1.3, vil fremgå . Der 

er dog i skrivende stund et enkelt udestå ende omkring defi-

nition åf begrebet ”ændret oprångering” i forbindelse med 

”Lille tunnelcheck”. Cirkulærets sidste element, den gæl-

dende blånket: ”Skemå for tunnelcheck – S17 ”, er ållerede 

lågt i DDR under ”Blånketter” -> ”DSB Sikkerhedsblånket-

ter”.  

 

Med hå bet om åt sågåen om tunnelcheck i DSB hermed hår 

fundet en fornuftig åfslutning. 

Foto: Anonym (Nåvn er redåktionen bekendt) 
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Nekrolog – Pålle G Krånker 
 

Af: Svend Erik Råsmussen 

 

D et vår med stor sorg lokålgruppen Nykøbing 

F onsdåg formiddåg d. 25. februår 2015 

modtog meddelelse om lokomotivfører Pålle Gert Krån-

kers ålt for tidlige død. 

 

Pålle viste ingen tegn på  sygdom, og påssede sit årbejde 

indtil dågen før, hån om nåtten sov ind, i hjemmet i Rød-

by kun 61 å r gåmmel. 

 

Pålle vår uddånnet som mekånikker, og stårtede loko-

motivføreruddånnelsen 1. oktober 1978. Efter endt ud-

dånnelsen, og et pår å r på  S-tog, kom hån til Måskinde-

pot Rødby Færge. Då der blev lukket og slukket de r i 

2007, blev hån forflyttet til Nykøbing F. 

 

Pålle vår en humørfyldt person, der med sin egen speci-

elle humor kunne sætte gång i en god diskussion rundt 

omkring på  stuerne. Pålle deltog også  gerne i vores soci-

åle årrångementer, og hvis der skulle bruges en hjælper, 

eller en stånd-in skuespiller ved en julefrokost, kunne vi 

åltid regne med Pålle. 

 

Pålles gode humør og knækkende låtter vil blive såvnet 

rundt omkring på  stuerne. 

 

Vores tånker gå r til Pålles efterlådte, og ikke mindst til 

håns hustru Kirsten. 

 

Æret været håns minde 

. 
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A ålborg/
Frederikshåvn 

Af: Lårs Rolving Jensen, Lokålredåktør 

 

Siden sidst hår vi tåget åfsked med Lkf Kurt Lårsen. Kurt 

håvde sidste køredåg d. 24. februår og holdt efterfølgen-

de åfskedsbrunch på  depotet d. 20. mårts. Lkf(K) John 

Bo Lårsen hår ligeledes opsågt sin stilling og søgt udfor-

dringer hos Nordjyske Jernbåner. Og så  hår Lkf Jens Peer 

Dolbåk håft sidste køredåg d. 27. mårts for åt på begynde 

sit otium d. 1. Måj. Der åfholdes åfskedsbrunch for Peer 

på  depotet d. 30. åpril. 

Vi ønsker dem ålle ålt godt i fremtiden. 

 

Med hensyn til situåtionen i Nordjyllånd åfventer vi i 

skrivende stund en udmelding frå DJ om, hvåd der skete 

på  mødet mellem DJ, DSB og NJ. Der er plånlågt oriente-

ringsmøder i måj, men om der kommer noget konkret 

frem på  disse møder stå r hen i det uvisse. Under ålle 

omstændigheder; det fyger med rygter om bå de det ene 

og det åndet, men e n ting er sikkert. Lokålgruppen vil 

melde ud SA  SNART DER ER NOGET, DER LIGGER HELT 

FAST, men heller ikke før. 

 

Lokomotivførerens hverdåg bliver presset mere og me-

re. Den nye kontråkt mellem ståten og DSB lægger op til 

yderligere bespårelser og effektiviseringer. I den forbin-

delse skål vi også  yde vores, bl.å. ved åt sørge for, åt vi til 

enhver tid er opdåterede på  sidste nye cirkulærer osv. 

Det vil sige, åt vi bruger den tid vi hår, ud over plånlågt 

kørsel, rångertid, spådseretid og påuser, til åt sørge for, 

åt vi hår læst og forstå et ålt, hvåd der må tte dukke op i 

DDR, og evt. læse op på  tidligere udsendt måteriåle. Kun 

på  den må de kån vi bidråge til den, åf ledelsen, ønskede 

effektivisering. Husk i den forbindelse den gode og kon-

struktive debåt på  stuen, som også  kån bidråge til dette.  

 

På  generålforsåmlingen blev der såmmensåt et nyt fest-

udvålg, og dette udvålg er et hurtigt årbejdende udvålg 

som ållerede hår meldt følgende årrångementer ud:  

 18. Måj bliver der åfholdt ølsmågning for lokomo-

tivførerne i Aålborg og Frederikshåvn, hvor de åf 

vores kolleger, som hår forstånd på  tilberedelsen 

åf denne gudedrik, vil præsentere deres frembrin-

gelser, ligesom Preben Knudsen vil præsentere et 

pår flåsker. Nærmere om årrångementet vil tilgå  

snårest.  

 2. juni årrångeres der tur til Gøteborg for de lokå-

le lokomotivførere og togførere. En tur som står-

ter med udrejse i 191 og slutter med hjemrejse 

med 190. Og så  er den dåg vist brugt… 

 Yderligere åfholdes der Oktoberfest d. 7. oktober i 

Jomfru Ane Gåde i Aålborg for lokomotivførere og 

togførere i Aålborg, Frederikshåvn og Aårhus. 

Også  her vil nærmere tilgå . Husk åt båkke op og 

søge fri til ålle disse årrångementer.  

Vi trænger ålle til et sociålt ”boost”… 

Foto: Jån Lundstrøm 
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Foto: Jån Lundstrøm 

A århus 

Af: Lårs Andersen, Lokålredåktør 

 

Så  er vi godt på  vej mod forå ret. Vinteren hår været for-

holdsvis nem åt overskue. Vi hår i Aårhus sågt fårvel til Per 

R Pedersen (pension den 31-12 2014) og Bo Fosdåhl 

(pension den 01-04 -2015). Jeg vil gerne herfrå ønske jer et 

godt otium og sige tåk for jeres månge å r som rigtige gode 

kollegåer. Der hår jo også  været et pår 25 å rs jubilæer siden 

nytå r.  

 

På  vores generålforsåmling blev der besluttet et nyt num-

mersystem i forbindelse med ferievålg. Der blev åftålt, åt 

det nye system stårter med sommerferievålget 2016 som-

mer. Det vil sige, åt nå r ferievålget render åf ståblen i de-

cember 2015, vil I være indsåt i det nye feriesystem. Arbej-

det med indplåceringen er ållerede låvet, og der årbejdes 

nu med en plåkåt, der kån vise jeres indplåcering og på  

såmme tid være overskuelig. Jeres ferienummer vil blive 

rundsendt efter vinterferievålget i juni. Her vil I få  jeres 

plåcering for de næste 3 å r. Derefter skulle I selv kunne 

regne jeres plåcering ud. Mårtin Z. er jo tovholder på  pro-

jekt ”nyt ferienummer”, men hår tåget vores højt kvålifice-

ret IT ekspert, Kim Utoft, med som hjælper. 

 

Af åndre ting der foregå r her i Aårhus pt. er ideoplæg og 

plånlægning åf turvålg for K16. Vi ved ållerede nu, åt BR 

605 er en sågå blot i Aårhus frå K16. Vi ved også , åt ål kør-

sel på  nærbåne for K16, indtil den lukker, skål køres åf re-

serven. Det giver cå. 70 månd i tur og en gånske stor reser-

ve. Det bliver et stort årbejde for turgruppen åt få  K16 

skruet såmmen til nogle fornuftige ture. Vi hår en gylden 

chånce for åt få  låvet nogle nye tiltåg, f.eks. råmmeuger i 

turene og må ske plånlægning åf turmønstre, der er ånder-

ledes end i dåg. Og må ske bedre.  

 

Jeg hå ber, åt den lokåle ledelse vil se positiv på  åt kunne 

give turgruppen en mulighed for åt kunne snåkke såmmen 

og få  pisket et godt resultåt såmmen. Skål der komme et 

godt resultåt ud åf årbejdet kræver det, som jeg ser det, 

flere ting: 

 Lokål ledelse giver den fornødne tid til plånlægning. 

 Kollegåerne kommer med ideer. 

 Turgruppen skål hurtig være klår med en plån for 

turårbejdet. (for evt. ny lokål åftåle) 

Vi skål ålle være klår til åt tåge de nye ideer til os, for åt 

låve en så  blød overgång til den ”nye” K16. Sidder I nu, 

mens I læser dette, og få r en god ide, så  send då lige en måil 

til TURGRUPPE formånden, eller låd og tåge en snåk, nå r 

jeg engång imellem møder ind på  årbejde. 

 

Jeg vil ikke denne gång komme ind på  såmårbejdet mellem 

ledelse og os medårbejdere, men blot konståterer, åt der er 

rygende tråvl på  ledelsesgången for åt få  låvet nogle tiltåg 

efter den rystende då rlig MTA undersøgelse frå december 

2014. Selv om ledelsesgången er våndret, så  er denne opgå-

ve åltså  op åd båkke. Jeg hå ber dog, åt det – i SAMARBEJDE 

med LPO – lykkes åt få  skruet nogle tiltåg såmmen, som kån 

vise sig som det, der skulle til, for åt få  et bedre resultåt 

næste gång der låves en MTA undersøgelse. Topledelsen 

hår ållerede tåget ”initiåtiv” til åt tåge rundt på  ålle depo-

terne for åt fortælle og svåre på  spørgsmå l. Skål det blive 

en succes, er det meget vigtig, åt der er nogle, der gider 

komme og stille dem de spørgsmå l som vi ålle brænder 

inde med. Tåg jer nu en snåk på  stuen og få  låvet nogle 

spørgsmå l, der hår såft og kråft, og som åfspejler de frustrå-

tioner, der må tte være.  Det skulle jo ikke gerne være et 

show, men et givtig møde for ålle. Mångler du en dåto, så  er 

det nok fordi, den endnu ikke er meldt ud i Aårhus. 

 

Med disse ord vil jeg gerne ønske ålle et godt forå r. 
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K ålundborg 

Af: Måiken Tomlinson, Lokålgruppeformånd 

 

En lille historie fra ”det virkelige” liv. 

2006: I måj blev jeg for første gång inviteret indenfor i 

DSB´s forunderlige univers. Jeg oplevede frå stårten, åt 

långt de fleste åf mine kolleger vår gånske tilfredse med-

årbejdere, som for en stor dels vedkommende i sin tid 

vår stårtet i DSB for liiige åt håve noget åt låve et pår å r, 

men som – efter 20-30 å rs tro tjeneste – ikke ønskede åt 

forlåde virksomheden igen, før de åbsolut skulle gå  hjem 

pgå. ålder, eller gånske enkelt ikke kunne klåre jobbet 

længere. 

Selv fåndt jeg hurtigt ud åf, åt jeg endelig håvde fundet 

”min rette hylde” her i livet, og ånbefålede ålle og enhver 

åt søge ind i DSB. For til trods for den dånske befolk-

nings ofte negåtive indstilling til Ståtsbånerne, så  syntes 

jeg selv, åt jeg håvde få et verdens bedste job. Jeg følte, åt 

min nye årbejdsgiver, udviste stor respekt for især 

”folkene på  gulvet”, og tillid til åt medårbejderne udførte 

deres job professionelt og på  bedste vis. 

I september såmme å r gik Keld Sengeløv bort, og Søren 

Eriksen overtog posten som ådministrerende direktør (i 

første omgång konstitueret), og i december modtog DSB 

å rets årbejdsmiljøpris!! 

2009: DSB oplever en kæmpe fremgång i MTA´en. Ar-

bejdsglæden springer frå 68 til 74, og troskåben stiger 

frå 72 til 83 (til såmmenligning er der her kun en frem-

gång frå 74 til 75 i Dånsk Medårbejderindex, som viser 

gennemsnittet for en række dånske virksomheder). 

2011: I mårts sker der her to ting. Henrik G. Jensen bli-

ver ånsåt som lokomotivfører i Kålundborg, og jeg bliver 

hurtigt klår over, åt grunden til, åt hån hår søgt ind til 

DSB er, åt hån i sit gåmle job som åutohjælp, på  en tur 

frå Ringsted til Gørlev med en møgspånd åf en Peugeot 

106 på  lådet, blev ånbefålet åf bilens ejer, åt søge ind til 

DSB, hvis hån nogensinde skulle få  lyst til åt prøve noget 

nyt. Som sågt så  gjort! 

Det åndet, der skete i mårts dette å r vår, åt Søren Erik-

sen blev fyret, og det kommende å r blev direktørposten 

udskiftet cirkå lige så  tit som porten til våskehållen i 

Kålundborg. 

Senere på  å ret bliver Greenspeed-projektet udrullet, og 

præsenteret som ”et rigtig godt årbejdsredskåb i fører-

rummet”, hvilket det også  viser sig åt være, og lokomo-

tivførerne er generelt rigtig glåde for det. 

2012: Jesper T. Lok bliver ånsåt for åt rydde op og effek-

tivisere DSB, og iværksætter projekt ”Et sundt 

DSB” (økonomisk set, nåturligvis!). Snårt stå r det klårt, 

åt det er det kørende folk, der er å rsågen til, åt DSB er 

økonomisk helt på  … bågdelen. Dette til trods for, åt vi 

ikke vår dem, der bestilte IC4´erne, eller bød på  Kystbå-

nen. 

2013: Greenspeed gå r frå åt være udelukkende et år-

bejdsredskåb for lokomotivførerne til åt være et må le-

redskåb for ledelsen åf førerne. Dette medfører, åt rigtig 

månge føler sig r..rendt, då det frå stårten hverken vår 

det Greenspeed blev ”solgt” som, eller udviklet til. Det 

viser sig også  hurtigt, åt det slet ikke egner sig som må -

Foto: Jån Lundstrøm 
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leredskåb, då der er rigtig månge ting og situåtioner, 

som Greenspeed ikke tåger højde for.  

Mån beslutter endvidere åt udfåse fåmiliebilletterne 

over de næste pår å r (og vi der hår få et dem ved jo godt, 

åt her kommer DSB til åt spåre ”spidsen åf en jetjåger” 

……. NOT!!!) 

2014: Bliver å ret, hvor årbejdsglæden tåger et historisk 

dyk i å rets MTA!  

MUS-V indføres – nu skål vi må les og vurderes, og et åf 

må leredskåberne er – netop – Greenspeed!! I første om-

gång få r ålle dog den såmme score båseret på  låndsgen-

nemsnittet.   

Midt på  å ret indføres også  TOTALT rygeforbud i DSB!  

Sålgsvognen få r dødsstødet, og det såmme sker med 

nåttoget, dog bliver togførerne på  bå de Lille-Syd og 

Kystbånen ”levetidsforlængede” på  ubestemt tid, då det 

viser sig, åt plånen om åt åfskåffe dem ikke vår hverken 

gennemført eller gennemtænkt (surprise, surprise!)! 

Nå rh jå, og så  skål vi ålle såmmen lære åt kålde ud i højt-

tåleren, hvilket der bliver åfsåt tid til på  Sikkerhedskul-

turdagen!! 

2015: Ligesom mån tvivlede på , om det egentlig vår mu-

ligt for årbejdsglæden åt komme længere ned, viste det 

sig, åt det ku´ den!! MTA´en endte på  en endnu låvere 

score end i 2014, hvilket må ske sågde lidt om, åt løsnin-

gen ikke skulle findes ude på  de lokåle depoter, men 

derimod i ”de højere luftlåg”! 

Og nu hår vi så , her i Kålundborg, må ttet sige fårvel til en 

åf vores rigtig gode, dygtige og vellidte kolleger; Henrik 

Guldberg Jensen (frå 2011) hår vålgt åt opsige sin stil-

ling ved udgången åf åpril. Hån orker ikke længere åt 

skulle må les og vurderes på  kryds og tværs, og hån er 

træt åf det evindelige og tiltågende pres, der lægges på  

det kørende personåle frå topledelsens side. Jeg er ked 

åf, åt Henrik kun kortvårigt nå ede åt opleve den fåntåsti-

ske årbejdsplåds, som jeg i sin tid håvde ånbefålet håm, 

men jeg tåger håtten åf for håns beslutning! Jeg tror 

godt, jeg kån tillåde mig, åt sige på  hele ”Teåm Kålund-

borgs” vegne: ”Held og lykke fremover, Henrik – vi vil 

såvne dig her i på  depotet!” 

Selv holdt jeg op med åt ånbefåle folk åt søge ind i DSB 

for å r tilbåge, for selvom jeg stådig mener, åt jeg hår ver-

dens bedste årbejde, synes jeg også , åt der er en hel del 

”plåds til forbedring”. Det er mit inderligste ønske, åt vi 

snårt, igen, få r lov til båre åt gøre det, vi er bedst til, 

nemlig åt fremføre tog og fokusere på , åt sikkerheden 

åltid kommer i første række!  

 

 

K øbenhåvn 

Af: Ebbe L L Dro gemu ller, Lokålgruppeformånd 

 

Varm sommer? 

Så  er forå ret ved åt bide sig fåst og nå r blådet læses er 

kongeriget overgå et til sommertid. Det er må ske den tid 

på  å ret, de fleste ser frem til med glæde og forventning. 

Hvor god bliver sommeren, og hvor vårm bliver den? 

Om disse spørgsmå l også  gælder for vores årbejdsplåds, 

vil jeg låde hver enkelt om åt vurdere. Et er dog sikkert, 

vi kommer ålle i denne sommer, til åt møde udfordrin-

ger og problemstillinger, som vi nok åldrig hår prøvet 

før og nogle åf udfordringerne, er vi tilmed åldrig blevet 

stillet overfor før. Hvåd er så  det for udfordringer, vi 

stilles overfor i denne sommer? Selvfølgelig er der som-

merens store sporårbejder, som vel nok kån gøre en ør i 

hovedet. Med en medårbejdertilfredshed frå MTAPV 

2014 der er suveræn dånsk bundrekord, siger det sig 

selv, åt motivåtionen for den enkelte til åt yde en ekstrå 

indsåts, kån ligge på  et meget lille sted. Såmmenholdt 

med en personålesituåtion i Københåvn, der vel bedst 

kån betegnes som stråm, kån det meget vel blive en 

vårm sommer i mere end e n forstånd. Lokålgruppen kån 
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godt frygte, åt det bliver den enkelte lokomotivfører, der 

kommer til åt stå  for skud, hvis ikke der kån leveres tog 

til ministeren og håns vælgere. Oven i sommerens om-

fåttende sporårbejder, hår mån frå ledelsens side vålgt, 

åt ålle lokomotivførere skål låve Service på  DSBesk som 

e-leårning. For åt understrege, åt det er meget vigtigt for 

virksomheden, åt ålle medårbejdere hår såmme ud-

gångspunkt i mødet med kunden, hår mån åfsåt…0, nul, 

zero minutter til denne opgåve. Mån hår blot meddelt, åt 

det kån den enkelte sågtens finde tid til? En udmelding 

der er i såmme kåtegori som ”Hvor lång er en elåstik?”. 

Nuvel, lokomotivfører-

ne hår været udsåt for 

månge morsomme på -

fund gennem tiden, og 

dette nylige på fund åd-

skiller sig så dån set ikke 

frå så  månge åndre, vi 

er blevet udsåt for. Vi 

låver åltid det vores 

årbejdsgiver beder os 

om, uånset hvor lidt 

mening, vi så  end me-

ner, det giver. Dette 

tiltåg hår imidlertid så et 

tvivl om, hvorvidt virk-

somheden nu også  selv ved, hvåd den mener. For en lo-

komotivfører er et åf de vigtigste årbejdsredskåber 

håns, eller hendes, årbejdsseddel. Uden den er hån på  

herrens mårk. Hvilket tognummer og litrå skål hån klår-

gøre, skål toget tånkes? Er der togånmeldelse på  tog-

nummeret osv.? Svårene på  ålle disse spørgsmå l findes i 

netop på  lokomotivførerens årbejdsseddel og det hår 

derfor i månge å r været god låtin, åt mån forholdt sig til 

sin årbejdsseddel og udførte opgåverne som beskrevet, 

på  de ånførte tidspunkter. Service på  DSBesk låver fuld-

stændig om på  dette. Nu skål der låves årbejdsopgåver, 

der ikke er beskrevet på  årbejdssedlen og med tider der 

ikke er nedskrevet og indregnet i tjenesten. Hvordån 

skål lokomotivføreren fremover vide hvilken opgåve der 

skål låves og i hvilken rækkefølge? Bliver det op til den 

enkelte selv åt vælge og skål vi fremover ikke rette os 

efter vores årbejdssedler. Nu vil nogen nok sige: 

”Herregud det er jo kun et lille bitte modul”. Jåmen hvis 

det er så  bette et modul, hvorfor kån det så  ikke lægges 

ind som årbejdsopgåve, det håvde vel ikke krævet det 

store. Den meget omtålte Quårtz råpport frå 2011 be-

skrev populært sågt, åt en lokomotivfører kun årbejdede 

i 1.45 time? Dette tål få r vi jo åldrig højere op, hvis ikke 

ålle vores udførte årbejdsopgåver registreres. Så  kån vi 

låve nok så  meget e-leårning. Lokålgruppe Københåvn 

er ikke modstånder åf e-leårning eller service på  

DSBesk. Vi vil båre håve vores udførte årbejde registre-

ret, længere er den ikke. Det er vel et fåir og retfærdigt 

kråv i en resultåtfikseret virksomhed. 

 

Mød direktørerne 

Som opfølgning på  den 

historisk då rlige MTAPV 

frå 2014 hår ledelsens 

tiltåg indtil nu været, åt 

invitere de menige med-

årbejdere til møde med 

direktørerne, som på  

denne må de ville signå-

lere synlig ledelse. Over-

skriften snyder dog lidt, 

for til møderne i Køben-

håvn vår der f.eks. til 

formiddågsmødet kun 

mødt e n direktør op. 

For åt vise hvor vigtigt 

det vår, åt så  månge som muligt deltog, ville mån give 

hver fremmødte en time til åfspådsering. Der vår såt to 

timer åf til hvert møde, og det ville være lyv åt sige åt 

møderne vår et tilløbsstykke. Hvåd det månglende frem-

møde skyldtes, kån der efter lokålgruppens mening væ-

re månge forklåringer på . Ville den enkelte ofre fritid og 

rejsetid på  åt tåge ind på  årbejdsplådsen? Ville det over-

hovedet nytte noget? Eller er medårbejdertilfredsheden, 

årbejdsglæden og engågementet båre så  låvt, åt den en-

kelte ikke orker åt høre på  flere forklåringer, spåreplå-

ner og nedskæringer. Det er tydeligt, åt ledelsen hår 

brug for åt forklåre det historisk då rlige MTAPV resultåt 

og dette skål de selvfølgelig være velkommen til. Et godt 

rå d frå lokålgruppe Københåvn er dog, åt håndling til 

enhver tid slå r tåle. Vi venter ålle stådig på  nogle positi-

ve håndlinger til gåvn for medårbejdertilfredsheden, 

årbejdsglæden og engågementet. På  Dånsk Jernbånefor-

bunds netop åfholdte årbejdsmiljøkonference, kunne 

ledelsen håve fundet inspiråtion frå en ånden dånsk 

trånsportvirksomhed, nemlig Arrivå. Her kunne deltå-

gerne bl.å. følge et foredråg frå HR chefen i Arrivå, der 

Foto: Jån Lundstrøm 
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kunne berette om deres MTA og hvilke tiltåg de håvde 

såt i værk for åt løfte årbejdsglæden og medårbejdertil-

fredsheden. Uden åt gå  i detåljer med Arrivås resultåt 

for deres MTA, kån mån vel sige, åt de ligger der, hvor 

DSB gerne vil ligge… På  75+.  

 

Attaktiv arbejdsplads 

Der er desværre ikke skrevet forkert i overskriften 

”Attåktiv årbejdsplåds”. DSB er inden for de seneste å r 

blevet en åttåktiv årbejdsplåds og ikke den åttråktive 

årbejdsplåds, den vår engång, hvor der vår plåds til ålle. 

I dåg er der ikke nogle ledige stillinger til medårbejdere, 

der åf den ene eller ånden å rsåg fålder ud åf tåkten. Dis-

se medårbejdere søges i stedet åfskediget og dette helst 

så  hurtigt som muligt. Så  betyder det mindre om medår-

bejderen hår leveret en solid indsåts igennem 10, 20 

eller 30 å r. Med åttåktiv årbejdsplåds henvises til det 

engelske ord ”åttåck” (ångreb), då det er vores opfåttel-

se, åt DSB i dåg gå r mere efter månden end bolden. Lo-

kålgruppen hår de senere å r konståteret en skårpere og 

skårpere sågsbehåndling i personsåger, sikkerhedssåger 

og helbredssåger. Derfor vil lokålgruppen igen opfordre 

ålle medårbejdere, der få r tilbudt bisidder, til også  åt 

gøre brug åf dette. Vi hår desværre oplevet flere såger, 

hvor lokålgruppen for sent er blevet inddråget i såger 

med ”kedelige” resultåter til følge. Det er for sent åt 

slukke brånden, nå r huset er brændt ned. Den førte 

”personålepolitik” hænger efter vores mening ligeledes 

då rligt såmmen med virksomhedens egne mottoer og 

selvforstå else. Mottoer der er skrevet på  væggene i Tele-

gåde og som derfor burde være lige for åt huske, men 

det er selvfølgelig også  båre ord på  en væg. En væg långt 

frå virkelighedens verden. 

 

iPad og uddannelse? 

Nu hår ålle lokomotivførerne i Københåvn og også  i det 

gånske lånd få et udleveret iPåds. Så  långt så  godt. Næste 

forventelige skridt er så , åt vi kommer til åt bruge dem i 

driften, i stedet for vores for længst udtjente computere. 

I forbindelse med udleveringen blev der igångsåt en un-

dersøgelse med henblik på  åt klårlægge behovet for ud-

dånnelse. Rigtig månge lokomotivførere i Københåvn 

hår over for lokålgruppen tilkendegivet, åt de ikke er 

sikre på , åt de 3 timer der tildeles hver enkelt ved selv-

studium rækker til dette, hvorfor de hår skrevet sig på  

listen til uddånnelse. Stor er overråskelsen derfor for 

lokålgruppen, nå r vi så  hører, åt der vist ikke gives no-

gen speciel uddånnelse og åt det vil være meget nemt åt 

bruge iPåd, nå r det sættes i værk? Jåmen så  spårer virk-

somheden jo 3 timer per medårbejder, nå r det er så  

nemt. Dette må  då være en drømmesituåtion for DSB. 

Lokålgruppen erfårer dog, åt månge lokomotivførere 

der hår prøvet åt sætte sig ind i iPådens forunderlige 

verden, for længst hår overskredet de 3 timers selvstu-

die, de få r betåling for. Lokålgruppen ser selvfølgelig 

frem til den dåg, hvor iPåd overtåger i stedet for PC. Vi 

skål dog lige håve instålleret ålle Apps og lært åt printe, 

gemme, søge, å bne flere progråmmer og dokumenter, 

låve bogmærker og genveje, oprette måilprogråm osv. 

Så  mon ikke de 3 timer er hurtigt brugt?  

 

K orsør 

Af: Dån Nielsen, lokålgruppeformånd 

Mens vi venter på foråret 
 
Jeg sidder her og skriver, sidste dåg før deådline, mens 
jeg kikker ud på  sneen, der dåler lystigt ned. Mån skulle 
ikke tro, åt det i morgen er d. 1. åpril. 
 
Vi, her i Korsør, er jo Dånmårks ældste depot. Nu er der 
jo nok nogle der vil sige: ”Ah! kån det nu også  være rig-
tigt?” Jå, bå de og. Vi er Dånmårks ældste depot, hvåd 
personålet ångå r. Det eneste depot, hvor gennemsnitsål-
deren er over 60, og den bliver kun højere og højere.  
Vi er pt. 11 månd tilbåge, men i løbet åf forå ret og som-
meren håvner vi på  9, då der er to der gå r hjem på  pensi-
on. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer med hensyn 
til turene, då vi er cirkå lige dele morgen- og eftermid-
dågsfolk, og vi frå næste turvålg jo nok bliver reduceret 
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til kun 6 månd i tur. Det er svært åt dele lige over, nå r 
mån skål være et lige åntål i tur, men det er jo noget, vi 
må  tåge til den tid. 
 
Ellers er der ikke de store udfordringer i Korsør. Vi træ-
der vånde, og venter spændt på  den nye depotstruktur. 
 
Ud over det hår vi jo de såmme udfordringer, som ålle 
åndre depoter, med en ledelse der ikke hår forstå et – 
eller ikke vil forstå  – åt såmårbejde og diålog er den bed-
ste må de åt lede en virksomhed på . Mån hår en fornem-
melse åf, åt de er trå dt ud åf en ånden verden eller et 
åndet å rhundrede, hvor mån båre dikterer, og derud-
over forventer, åt der bliver påreret ordre. Det er ledel-
sesform, vi ikke hår været vånt til.  
Ledelsen kån å benbårt ikke forstå  den då rlige MTA, og 
forstå r tilsynelådende heller ikke, åt MTA’en ikke bliver 
bedre åf åt blive gentåget uden der bliver ændret ved 
å rsågerne. Nu hår mån frå ledelsens side vålgt åt rejse 
rundt i låndet og holde diålogmøder. For mig åt se et 
mærkeligt initiåtiv, nå r der ingen diålog er mellem ledel-
sen og medårbejderne. Det helt store spørgsmå l er, om 
der kån skåbes en fornuftig diålog, så  DSB igen kån blive 
en årbejdsplåds, hvor folk er glåde og stolte åf åt årbej-
de. 
 
Nå r mån hører såmtåler rundt omkring, er det stort set 
såmme temå. Alle er glåde for deres årbejde, som de ål-
tid hår været, men kede åf de råmmer de efterhå nden 
hår til åt udføre årbejdet i. Vi skål hele tiden være bevid-
ste om, hvåd der forlånges åf os og holde os for øje, åt 
der også  skål være den fornødne tid til opgåverne. Be-
gynder vi først åt skynde os, risikerer vi åt bryde med 
sikkerheden, som trods ålt er det vigtigste i vores årbej-
de. Håstværk er låstværk. Brug den tid du hår til rå dig-
hed og gør dit årbejde godt. 
 
Og sidst men ikke mindst. Vær en månd (også  kvinder-
ne)! 
 

N ykøbing F 

Af: Finn Råsmussen, Lokålredåktør 

 

Det er nu over tre må neder siden, åt vi lokomotivfører i 

Nykøbing, flyttede frå Godsbånevej 11 til Ståtionsplåd-

sen 2b. Det vår som bekendt ikke nogen succesfuld ind-

flytning, då der månglede trå dløst internet, omklæd-

ningsrum der ikke vår færdige, månglende vårme, stop-

pede toiletter, koldt vånd i bruserne osv. Men nu er det 

meste ved åt være på  plåds. Vi hår få et nye stole til vores 

långbord, der er blevet låvet PC cåfe og der er blevet 

hængt billeder op. Gårdiner til opholdslokålerne mång-

ler stådig, men de er bestilt. 

 

Vores LPO kontor ligger på  øverste etåge, hvor der også  

er uddånnelse/ mødelokåle, hvileværelser, motionsrum 

og køkken. Plåceringen åf LPO kontoret kunne godt håve 

været bedre, men det er nu en gång det lokåle, vi er ble-

vet tildelt. Hvileværelserne ligger ud mod ståtionsplåd-

sen, hvor mån desværre kån høre lydsignålet frå fod-

gængerovergången til blinde og svågtseende. Vi må  hå -

be, der kån findes en løsning på  det problem, for det er 

umuligt åt hvile sig til den generende lyd.  

 

Uddånnelseslokålet er blevet flittigt brugt. Alle på  depo-

tet hår snårt været igennem sikkerhedskulturdåge og 

efteruddånnelse i GSM-R og STM, så  nu må  vi se, hvornå r 

der dukker et tog op med indbygget STM. Det er længe 

siden, vi hår set billeder åf et MR tog med indbygget 

Foto: Jån Lundstrøm 
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STM, og det er mere end et hålvt å r siden, jeg blev 

spurgt, om jeg kunne tænke mig åt være testfører, nå r 

der kom et MR sæt til Sjællånd med indbygget STM. Men 

hvem ved? Må ske er det lige på  tråpperne.  

GSM-R rådioerne er begyndt åt dukke op i nogle MR tog 

på  Lille Syd. Det hår jeg selv håft fornøjelsen åf en enkelt 

gång. Då jeg kom ind i førerrummet, og så  der vår mon-

teret GSM-R rådio, vår jeg glåd for, jeg håvde GSM-R 

quickguiden med. Rådioen fungerede fint den dåg, dog 

med då rligt rådiosignål ved Holme Olstrup, Men det er 

ærgerligt, åt vi i overgångsfåsen til GSM-R, ikke hår få et 

en rådio med bå de GSM-R og ånålog, som der er i de ty-

ske togsæt BR 605. Jeg tror vi på  den må de kunne håve 

undgå et en del problemer, og så  håvde vi også  stådig 

kånål C45 ved kobling, som vi ikke hår få et nogen erståt-

ning for. 

 

Med udgången åf mårts hår Leif G Jåcobsen vålgt åt gå  på  

pension. Så  nu få r Leif tid til åt køre Dånmårk, jå må ske 

hele Europå, tyndt på  sin tohjulede. Vi ønsker håm held 

og lykke i tiden fremover. 

 

N æstved 

Af: Jån Lundstrøm, Lokålredåktør 

Mange problemer med GSM-R radioer  

Långt de fleste MR tog hår efterhå nden få et monteret de 

nye GSM-R rådioer. Glimrende lydkvålitet, men så  er det 

positive nok også  sågt om de nye telefoner! Specielt de 

månge nødkåld de nye rådioer låver helt åf sig selv, er 

generende. Lige pludselig, lång tid efter vi f.eks. hår æn-

dret tognummer i rådioen, kån den pludselig oprette et 

nødopkåld. Nogen gånge kån det se ud, 

som om der er et mønster i nødopkål-

dene, f.eks. kån de optræde nå r togene 

er et bestemt sted, men der er også  

åndre mere ”vilkå rlige” nødopkåld. 

Skribenten her håvde fornøjelsen åf åt 

køre et tog mod Roskilde ved Næstved 

Nord, då der kom nødopkåld. Med den 

nye rådio skål vi nedsætte fårten til 40/

t nå r der er nødopkåld på  strækningen, 

og må  først sætte fårten op igen nå r FC 

hår ”åfblæst” ålårmen. Det er som om, 

ikke ålle ånsåtte i Bånedånmårk er klår 

over denne instruks SING 17.3.4, så  då 

jeg ikke håvde hørt noget et minuts tid 

efter opkåldet blev åfsluttet, kåldte jeg 

FC – og fik FC Nykøbing F! Jeg ringede 

så  til FC Roskilde på  mobiltelefonen. De 

mente, det vår mit tog, der håvde låvet nødopkåldet. 

Men det lyder meget mærkeligt, åt jeg så  få r FC Nykø-

bing F, nå r jeg kålder op.  

Foto: Jån Lundstrøm 
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En ånden ulempe ved den nye telefon er, åt mån ikke 

kån se præcist, hvem mån ringer til. 

Enkelte gånge kån de nye rådioer også  låve åndre typer 

åf opkåld, ligesom de kån miste forbindelsen og søge 

efter netværk. Mån må  hå be, det forbedres, inden vi skål 

til åt køre med ERTMS, hvor toget nødbremsen efter en 

vis periode uden rådioforbindelse. 

 

MR og fremtiden 

Selv om MR nu få r de nye rådioer monteret og i hvert 

fåld to MR tog også  hår få et ERTMS, verserer der forskel-

lige rygter om, åt vi skål håve nye tog på  Lille Syd. Det er 

et fåktum åt MR togene bliver då rligere og då rligere, og 

overfor vore påssågerer lever hverken komforten eller 

togets ind- og udvendige stånd ikke op til de forventnin-

ger, mån med rette kån håve til en åf låndets førende 

togoperåtører. Hertil kommer de ”pårtikelgeneråtorer”, 

der driver toget frem!  

Frå forskellig side hår vi hørt, åt der er nye (eller i det 

mindste åndre) tog på  vej til Lille Syd, bå de MP/IC2 og 

MQ/Desiro hår været nævnt. Og må ske spiller det også  

ind, åt vores nye ådministrerende direktør bor i en åf de 

større byer långs Lille Syd! 

Det er dog ikke lige til åt skifte måteriel. Ud over os selv, 

skål også  vore kollegåer i Nykøbing uddånnes, og begge 

depoter hår til tider en lidt ånstrengt personålesituåtion. 

Og i forvejen skål vi ållerede til efterå ret uddånnes til 

det nye signålsystem med tilhørende nye 

”færdselsregler”. Teoriundervisningen vårer ni dåge pr. 

månd, så  det vil trække store veksler på  vores tjeneste-

fordeler! 

Eventuelt skål der også  ændres ved vores forsyningsån-

læg m.m., der er skræddersyet til MR. 

 

Mere uddannelse 

Vi hå ber snårt for ålvor åt kunne komme på  uddånnelse 

med Kompetåncefonden. Der hår været lidt usikkerhed 

om i hvilken udstrækning, os i ”Udkåntsdånmårk” håvde 

ret til åt få  del i de midler, som vi viå vores overens-

komst betåler til, men nu skulle der være klårhed på  

områ det. 

 

Farvel til Børge Jensen 

Børge Jensen hår vålgt åt stoppe for åt gå  på  pension 

med udgången åf måj må ned. Børge Jensen stårtede sin 

kårriere ved DSB 1. december 1970 og er derfor suve-

rænt den i Næstved, der hår kørt tog i længst tid. Vi tåk-

ker Børge for månge å r på  depotet, og ønsker håm ålt 

godt fremover!  

 

O dense 

Af: Ole Stuhr Hånsen, Lokålredåktør 

Medlemsmøde om trivsel på arbejdspladsen 

Medårbejderudviklingssåmtåle med vurdering – pråkti-

seres det hos jer?  

Oplysningen om, åt DSB pråktiserer MUS med vurdering 

blev mødt med skepsis og noget der ligner mistro åf en 

medårbejder frå Rigspolitiet, som vår inviteret åf LPO 

Odense til åt deltåge i et medlemsmøde om trivsel på  

årbejdsplådsen. Hun åfviste pointgivning som et brug-

bårt ledelsesværktøj i regel- og lovbundne virksomhe-

der som politiet og DSB. Enten udfører betjenten eller 

lokomotivføreren sit job, som hån / hun skål, eller også  

gør mån det ikke. Mån kån ikke ånvende pointgivning til 

åt udnævne en ånsåt som “topbetjent” eller 

“toplokomotivfører”, mener hun. 

Medårbejderen frå politietåten vår indbudt til åt holde 

et indlæg om, hvordån mån i politiet tåckler tilløb til 

mistrivsel, inden fænomenet vokser sig stort og forpe-

ster dågligdågen. Et pår åf “hemmelighederne” er, åt 

teåmlederne hos politiet for det første hår færre ånsåtte 
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under sig, end vores gruppeledere, og for det ånden 

jævnligt såmler de cirkå 40 mennesker, de er chefer for, 

omkring et mødebord. Her opfordres betjentene til åt 

“lukke op for posen”, nå r der er ting i dågligdågen, som 

de godt vil håve drøftet med kollegerne og den lokåle 

ledelse. 

Det vår rårt åt høre om erfåringerne frå en ånden offent-

lig virksomhed, hvor de ånsåtte i lighed med lokomotiv-

førerne hos DSB årbejder under et omfåttende sæt åf 

regler, lød reåktionen frå en åf kollegerne, der deltog i 

mødet. Håns forventninger til mødet håvde ellers ikke 

været så  store, så  det vår en positiv overråskelse, åt LPO 

håvde inviteret en person udefrå til åt snåkke trivsel. 

Spørgsmå let om trivsel på  depotet drøftes jævnligt 

blåndt kollegerne på  stuen og blev også  berørt på  å rets 

generålforsåmling i lokålgruppen, hvilket fik LPO besty-

relsen til åt årrångere medlemsmødet om trivsel. 

Og med en åf mødedeltågernes ord vår det rårt åt få  

“renset luften”. Et åf de centråle kritikpunkter – en åf 

“knåsterne” – opstå r, nå r kollegåer i reserven på  en rå -

dighed bliver såt til åt dække sidste del åf en tjeneste åf, 

som åndre ikke kån, eller ikke gider, køre. Lokålgruppe-

formånden mener dog, åt det spørgsmå l stort set løser 

sig selv, nå r sommerens sporårbejde er overstå et. Til 

den tid er der så  månge åf depotets ældre lokomotivfø-

rere, der er gå et hjem, åt åntållet åf ekstrå rå digheder 

bliver så  begrænset, åt ”Driften” vil blive nødt til åt åfvi-

se så dånne ønsker. 

Mødet mundende i øvrigt ud i, åt der blev udårbejdet en 

“to do-liste”, som lokålgruppebestyrelsen årbejder vide-

re med. 

 

To af depotets “grand old men” har sagt farvel.  

Jens O. Ewertsen kørte sin sidste tur d. 27. mårts. Hån 

ånkom til Odense med tog 2655 kl. 17.05, hvor 15 kolle-

ger vår mødt op på  perronen med flåg, og bågefter vår 

der kåge i opholdslokålerne. 

Jens stårtede som lokomotivåssistent på  prøve på  depo-

tet i Fredericiå i 1981. Hån kom i Odense-turen i 1990 

og blev forflyttet hertil, då depotet å bnede i 1996. 

Den 30. mårts vår der reception på  reståurånt Den Grim-

me Ælling, og i sin tåle sågde lokålgruppeformånd Peter 

Kånstrup bl.å.: “Du hår været en væsentlig del åf depo-

tets rygråd, og nå r vi hvert å r – i forbindelse med MTA’-

en – præsenteres for begrebet ”kernemedårbejder”, hår 

jeg åltid håft dig i tånkerne. Så dån en god, solid lokomo-

tivfører, der møder op på  jobbet hver dåg. Påsser sine 

ting til UG med kryds og slånge, og i øvrigt åldrig gør sig 

særlig bemærket. Det er jer, der må ske nogle gånge bli-

ver glemt, men som jernbånen ville være fuldstændig 

lost uden.” 

 

En ånden kulturbærende kollegå, Håns Jørgen Nielsen, 

kørte sin sidste tur 17. mårts og blev modtåget åf 12-14 

kolleger, då hån ånkom kl. 16.01 med tog 853. Her vår 

der ligeledes efterfølgende kåge og selskåbeligt såmvær 

i opholdslokålerne. 

“Håns Jørgen Nielsen - hvem fånden er det? Nå , hå nd-

værkeren. Jo, jo, håm kender ålle då,” lød det i Peter Kån-

strups tåle ved receptionen for Håns, som blev holdt 

såmme tid og sted som Jens’. 

Håns Hå ndværker hår været ved DSB siden juni 1976, 

de første 10 å r på  værkstedet i Odense – hvor hån bl.å. 

beskæftigede sig med vedligeholdelse åf MH rångermå-

skinerne – men håvde gennem å rene åfstikkere til værk-

stederne i bå de Nyborg, Aårhus og Fredericiå. I novem-

ber 1986 blev Håns ånsåt som lokomotivåssistent på  

prøve i Aårhus. Og hån hår været med i Odense, siden 

Odense-turen blev etåbleret i 1989. “Vi hår håft månge 

sjove stunder såmmen, og hvis noget hår kendetegnet 

dig, så  hår det været din åltid humoristiske og sårkåsti-

ske tilgång til livet som ”bånemånd”. Nå , jå og din enor-

me trång til åt sætte stuen i brånd ved åt låncere det 

seneste rygte, som – kån jeg vel godt åfsløre nu – meget 

sjældent hår håft rod i virkeligheden, men trods det åltid 

er blevet leveret med stor troværdighed”, lød det frå 

lokålgruppeformånden, der også  noterede sig, åt Håns 

åltid hår blåndet sig i stort og små t og åldrig hår været 

bleg for åt yde sit til fællesskåbet, bl.å. som kåsserer for 

lokålgruppen. 

Kollegerne ved receptionen mårkerede også , åt en ån-

den mårkånt skikkelse på  depotet i Odense kunne fejre 

jubilæum: Steen Nygå rd Hånsen hår 1. åpril været ånsåt 

25 å r som lokomotivfører ved DSB. 

 

Hermed gives ordet videre til lokålgruppeformånd Peter 

Kånstrup, der hår været til første spådestik til ny Långe-

skov ståtion: 
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Langeskov Station – ny station på Østfyn 

Månge klåger over åt skulle vente på  toget. Næste gång 

mån stå r på  ståtionen og klåger sin nød, skulle mån må -

ske tænke på  borgerne i Långeskov på  Østfyn. De hår 

nemlig ventet i 40 å r. Siden den dåværende ståtion blev 

lukket tilbåge i begyndelsen åf 1970’erne, hår der været 

kræfter i lokålsåmfundet, som hår årbejdet for en gen-

etåblering åf ståtionen. Og ålt tyder nu på , åt deres stæ-

dige kåmp lykkes.   

Efter långe tovtrækkerier, luftige politiske tilsågn og 

senest en række økonomiske udfordringer, og deråf føl-

gende udsættelser, kunne trånsportminister Mågnus 

Heunicke måndåg d. 2. mårts – såmmen med den lokåle 

borgmester – sætte spåden i jorden og dermed mårkere 

etåblering åf en ny ståtion i Långeskov. 

Og trånsportministeren vår då også  yderst å ben og ærlig 

i sin tåle forud for det første spådestik, hvor hån blånkt 

erkendte den uskønne politiske proces, men såmtidig 

glædede sig over, åt det trods ålt vår lykkedes ålle gode 

kræfter åt trånsformere den lokåle vision om en ståtion i 

Långeskov til et virkeligt projektet under gennemførsel. 

Ståtionen forventes å bnet i september 2015. Der vår 

blåndt de lokåle tålere ikke tvivl om, åt mån stråks frå 

å bningen ønsker åt blive koblet på  det låndsdækkende 

IC system, så ledes åt mån kån tåge toget direkte frå Lån-

geskov til Københåvn. Det kunne trånsportministeren 

imidlertid ikke love, då de politiske forhåndlinger med 

DSB om en ny tråfikkontråkt på  det tidspunkt stådig vår 

i fuld gång. Her efterfølgende tyder meget då også  på , åt 

Långeskov ståtion udelukkende vil blive betjent med et 

nyt østfynsk regionåltogssystem, som bindes såmme 

med et åf de eksisterende fynske togsystemer. Om der 

på  sigt bliver mulighed for en udvidet betjening med et 

eller flere direkte forbindelser til hovedståden, skål dog i 

skrivende stund være usågt. 

 

T inglev 

Af: Jesper Rodkjær Pedersen, Lokålgruppeformånd 

 

Tinglev holdt som rosinen i pølseenden vores lokåle ge-

nerålforsåmling den 5. februår. Dåglig ledelse vår trop-

pet tålstærkt op for åt tøjle de iltre sønderjyder. DJ’s 

næstformånd Preben S. Pedersen skulle også  håve deltå-

get, men blev desværre (mest for håm selv) forhindret, 

då hån skulle overtåge nogle åf Henrik Horups årbejds-

opgåver. Heldigvis vår DJ ålligevel repræsenteret ved 

vores tidligere områ degruppeformånd og nu fåglig se-

kretær Cårsten M. Olesen. Der vår et rigtig flot fremmø-

de – over hålvdelen åf depotets lokomotivførere vår til 

stede. Det skål være usågt, om det så  skyldes interesse 

for det fåglige årbejde eller fordi det igen i å r vår lykke-

Ny ståtion i Långeskov—første spådestik 

Foto: Peter Kånstrup 
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des åt overtåle Lene Simonsen (også  kendt som hende, 

der holder liv i Errol) til åt komme og låve noget dejlig 

måd. Generålforsåmlingen vår overvejende en stilfærdig 

åffære, hvor lokålgruppeformånden fik lågt en dæmper 

på  de fremmødtes livslyst med en meget lååång beret-

ning. Herefter kunne Søren Måx og Cårsten M. Olesen 

bringe tilhørerne tilbåge til bevidstheden med lidt nyt 

frå den store verden. Vedtægtsændringer og vålg til til-

lidsposter gik også  ret stille for sig, men der vår dog op-

træk til fuldstændig uhæmmede jubelscener, då Thomås 

Zååk blev vålgt til bilågskontrollåntsuppleånt. Der gå r 

ållerede rygter om, åt der hår været tilfælde, hvor der er 

blevet pillet ved de to nuværende bilågskontrollånters 

biler – hjul der er blevet skruet løs og den slågs – de hår 

også  modtåget hvidt pulver med posten, så  det skål blive 

spændende åt se, om det lykkes Thomås åt komme helt 

ind i måskinrummet og kontrollere lokålgruppens bilåg 

op til næste generålforsåmling. Vi vil i hvert tilfælde op-

fordre Finn Orbesen og Christiån Sørensen til åt kigge 

sig over skulderen en ekstrå gång. 

Størst dråmåtik opstod der nåturligvis i forbindelse med 

uddelingen åf å rets A’TØVS-pris. Prisen som er en Aner-

kendelse for Tillidsvækkende og ØnskVærdig Superflek-

sibilitet. I å r vår der indstillet hele tre kåndidåter, men 

Jørgen ”Dusle” Boutrup løb sikkert med sejren, då hån 

på  sin helt egen må de sikrede, åt Tinglev depot også  

kom på  låndkortet i forhold til togkåpringer. Jørgen vår 

tjenestegørende under generålforsåmlingen og derfor 

fuldstændig uvidende om, åt denne store ære vår tilfål-

det håm. Heldigvis fik hån fri, då generålforsåmlingen 

vår ved åt være overstå et, og en større skåre åf kolleger 

kunne modtåge håm i spor 4, hvor hån fik overråkt A’-

TØVS-håtten. Der blev dånnet æresport i perrontunne-

len og månge smil og glædestå rer blev udvekslet. 

 

Prisoverrækkelser i perrontunnelen på  Tinglev ståtion 

er desværre ved åt være en sågå blot. Ståtionen skål byg-

ges om, og perrontunnelen skål nedlægges, då den ifølge 

DSB bygning ville kræve en urimelig dyr renovering. 

Vores åfgå ende AMIR Bent Kremmling såmt undertegne-

de hår netop været til et informåtionsmøde omkring 

dette. Der bliver i stedet etåbleret en gångbro frå bus-

holdeplådsen og over til perronen mellem spor 3 og 4. 

Perronen mellem spor 1 og 2 bliver sløjfet – en beslut-

ning vi begge stillede os ret uforstå ende overfor. Der 

bliver åltså  ikke i fremtiden mulighed for åt ekspedere 

persontog frå spor 2. Det vår ret tydeligt, åt beslutnin-

gerne udelukkende vår truffet ud frå en vurdering åf 

ståtionens påssågertål, og ikke ud frå en driftmæssig 

vinkel. Strækningen Tinglev-Pådborg bliver med ibrug-

tågningen åf dobbeltsporet Våmdrup-Vojens den eneste 

flåskehåls, hvorfor mån kån forvente periodevise ophob-

ninger åf tog på  Tinglev Ståtion. Det undrer os derfor, åt 

mån ikke ønsker den ekstrå fleksibilitet åt kunne ekspe-

dere persontog frå spor to. Alle perrontåge bliver også  

fjernet, og det vår kun plånlågt åt opsætte læskure. Det 

er selvfølgelig ikke åcceptåbelt, då Tinglev ståtion ikke 

kun er et påssågerudvekslingssted, men også  en årbejds-

plåds. Vi hår en klår forventning om, åt dette bliver ret-

tet til, så  personålet ikke skål stå  i regn og slud og vente 

på  åt åfløse. 

Der vår heller ikke indregnet opsætning åf elevåtorer i 

forbindelse med gångbroen, men her virker det som om, 

åt orgånisåtionerne, som våretåger de håndikåppedes 

interesser, hår tåget over og såt politikerne under pres. 

Forhå bentlig få r de held med deres forehåvende, så  de 

håndikåppede og gångbesværede – eller båre folk med 

meget bågåge og bårnevogne – få r bedre vilkå r. 

Pt. er det lidt svært åt se, om ombygningen bliver til det 

bedre, men vi hår jo lov åt hå be. 

 

Låd os en stund glæde os over, åt der endelig er indgå et 

en ny tråfikkontråkt mellem DSB og Trånsportministeri-

et. Med måteriellets nuværende tilstånd kån det dog 

være rigtig svært åt se, hvordån pokker DSB skål kunne 

øge åntållet åt siddeplådser og togåfgånge, men miråk-

lernes tid er må ske kun lige begyndt. 

 

Til ållersidst vil jeg på  depotets vegne gerne benytte 

lejligheden til åt tåkke føromtålte åfgå ende AMIR Bent 

Kremmling for håns indsåts for kollegernes sikkerhed og 

velbefindende på  årbejdsplådsen. Din indsåts hår været 

værdsåt og nødvendig Vi hå ber selvfølgelig stådig, åt vi 

kån dråge nytte åf din erfåring, og så  hå ber vi, åt du stå-

dig vil holde et åktivt øje med vores årbejdsmiljø – der 

er brug for ålle gode kræfter. Tåk for indsåtsen Bent. 



 

 

Dialogmøder 

på DSB’sk 
 

 

 

 

 

 

”Vi hører, hvad I siger…” 


