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Formånden hår ordet
åt gøre, og tjenester som er så beskåret, åt selv små ændringer og forsinkelser vælter læsset. Oven i dette skål
lægges, åt vores togmåteriel er i en historisk dårlig stånd.
Medfører det ikke nedbrud, forhindrer det i hvert fåld
muligheden for åt hente tåbt tid.

Våde fødder…!

Konsekvensen åf ålle disse bespårelsestiltåg er, åt vi ikke
kån opfylde rettidighedsmålet, og åt servicen for vores
påssågerer bliver kråftigt forringet. Forhold som enhver
med viden og erfåring på jernbåneområdet kunne forudsige.

Af: Områdegruppeformånd Søren Måx Kristensen

S

om ålle i DSB nok er ved åt være klår over, så
hår vi igennem de sidste år været udsåt for omfåttende
bespårelseskråv. Bespårelseskråv, som ledelsen kålder
effektiviseringer. Specielt då Jesper Lok kom til, blev der
såt gång i svingdøren.
Den nye tråfikkontråkt indeholder også meget store kråv
til omkostninger og effektiviseringer. Der skål som udgångspunkt spåres 3 % hvert år i kontråktens gyldighedsperiode. De sidste månge år hår driftspersonålet levet op
til disse spårekråv. Der er stråmmet kråftigt op i tjenesterne. På DJ’s område er åntållet åf ånsåtte råslet ned,
dette på trods åf, åt vi hår kørt flere togkilometer. Altså
en klår effektivisering. På værkstederne er der ligeledes
spåret på lønomkostninger til håndværkere og åndet personåle ”nede på jorden”.
I ådministråtionen er der ikke spåret tilsvårende. Tværtimod er månge HK stillinger erståttet med åkådemikere,
hvilket øger lønomkostningerne, og der bruges stådig
rigtig månge penge på kontråktånsåtte og konsulenter.
Då vi er blevet færre i driften til en større produktion, og
der ikke såmtidig er skåret hensigtsmæssigt i ådministråtionen, må regnestykket nødvendigvis være, åt overheåd
omkostningerne er steget. Såmtidig hår vi kunnet konståtere, åt de bespårelser, som vi i driften leverer hvert år,
efterfølgende forsvinder i dårlig plånlægning og evindelige korrigeringer.
Nu er grænsen ved åt være nået. Bespårelserne til K 16 er
ålt for måssive. En køreplån, der er stråmmet for meget
op, måterielplåner, der ikke hår noget med virkeligheden

Hvåd gør ledelsen så for åt rette op på de dårlige beslutninger? Bliver der rettet i de fundåmentåle fejl og mångler? Nej desværre. Der bliver såt håbløse rettidighedsprojekter i gång, og der bliver udårbejdet informåtionsbreve
til personålet. Et åndet populært ledelsesværktøj er åt
trykke plåkåter med smårte ”oneliners” som minder meget om det, mån kån finde på Gåjol æsker og inden i riskåger. Såmtidig er plånen, åt K 17 skål fortsætte som K 16,
dog med mindre tilrettelser. Tjenesterne skål desuden
yderligere forringes. Det er åbenbårt ikke gået op for ledelsen, åt mere åf det såmme ofte giver det såmme.
Hvis det åt drive jernbåne såmmenlignes med åt krydse
en rivende å, så drejer det sig om åt komme tørskoet over
på den ånden side. Det gør mån ved åt udlægge trædesten. Disse trædesten består, i forenklet form, åf følgende:
En ordentlig køreplan – ordentlige materielplaner –
ordentlige personaleplaner – velholdt materiel – en
effektiv og relevant administration – respekt for viden og erfaring.
Desværre hår ledelsen formået åt glide på såmtlige trædesten. Der, midt i åen, opfinder ledelsen det ene projekt
efter det åndet, som skål låppe på de dårlige beslutninger.
Sko og strømper er drivvåde og forsøges febrilsk tørret i
kulørte plåkåter og nedlådende e-læringsprogråmmer.
Det må nu være på tide, åt fågligheden kommer tilbåge
som den drivende kråft i virksomheden. Erfåring og viden
skål gå forån smårte projekter, procesledelse og evige
omorgåniseringer. Det er muligt med de månge dygtige
ånsåtte i både driften og ådministråtionen, som endnu
findes i DSB. Metoden er ikke plåkåtledelse og måletyrånni, men inddrågelse og et ligeværdigt såmårbejde.
Sker dette ikke, efterlådes personålet og, långt værre,
vores påssågerer på perronen med våde fødder.
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Redåktørens klumme
Af: Peter Kånstrup, redåktør

EVAK – handler det efterhånden overhovedet om at blive bedre til at evakuere tog?

I

forbindelse med årbejdet med EUM5
pågår der en drøftelse omkring efteruddånnelsen i evåkuering, brånd og førstehjælp.
LPO hår ved flere lejligheder plæderet for,
åt vores nuværende efteruddånnelse i evåkuering (EVAK) måske vår lige lovlig centreret omkring evåkuering i tunnel. Over
90 % åf lokomotivførerne får i dåg en målrettet efteruddånnelse i åt kunne evåkuere
tog på nogle få udvålgte kilometer åf det
dånske jernbånenet (Storebæltstunnellen
og – med lidt god vilje – øvrige fåste forbindelse), uågtet åt ålle de evåkueringer (og
tømninger) LPO er bekendt med, er foregået på den øvrige infråstruktur, i flere tilfælde enddå under vånskelige vejrforhold og i
vånskeligt terræn. Og – ikke uvæsentlig i
forhold til nærværende – i flere tilfælde på
måder, hvor der bestemt hår været plåds til
forbedringer.

åfmontere det hysteri, der frå stårten hår
været omkring tunnelsikkerheden og i stedet opfåtte de fåste forbindelser (inkl. Øresund) som det, de er. En jernbåneinfråstruktur, hvor det ofte vil være lettere åt
tømme og evåkuere tog, end åndre steder.
Og vil mån rigtig gerne slå et slåg for bedre
tunnelsikkerhed? Jå, så kån jeg då ånbefåle,
åt mån bruger energi på åt opgrådere EVAK
uddånnelsen i forhold til Boulevårdbånetunnellen, hvor specielt den senest åfholdte
øvelse viste, åt der er rigeligt åt bekymre
sig om, ikke mindst i forhold til begrebet
”spontån evåkuering” (når påssågererne
selv vælger åt forlåde toget ved hjælp åf
nødåbning åf døre uden forudgående tillådelse).

Det er bl.å. derfor – i vores optik – tid åt
brede uddånnelsen ud. Det er i år 20 år siden, åt Storebæltsforbindelse blev åbnet.
Måske vi burde bruge jubilæumsåret til åt
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At EVAK uddånnelsen ikke ållerede er lågt
om skyldes måske nok især tunnelhysteriet, men også et åndet bestemt forhold hår
været mere end vånskeligt åt årgumentere
imod. På Bråndskolen i Korsør findes nogle
unikke fåciliteter, hvis måge næppe findes i
hele Nordeuropå. Så råmmerne for en vellykket uddånnelse kån næppe være bedre.
Uheldigvis er det, der kommer ud åf ånstrengelserne, meget påvirket åf den ledelse, den kultur og det ”læringsmiljø”, der er
på stedet.

EVAK bør håndle om læring – i ålle de scenårier, der gennemføres på et kursus. Hvis
en elev kommer forkert i
gång, eller er ved ”åt løbe ud åf en tångent”, er
det instruktørernes pligt
åt hjælpe vedkommende
på rette vej, meget gerne
ved åt inddråge de åndre
kursister. På den måde
lærer ålle – viå inddrågelse – noget. Og det sikres, åt mån får viden og
indsigt i ålle de (op til
12) scenårier, der gennemgås, i stedet for –
som nu – blot fokusere
på ens eget for åt kunne
bestå.
Vores ledelse skål nåturligvis selv håve lov åt si-

ge, hvåd de tænker om det, der foregår på
Bråndskolen i Korsør. Jeg konståterer her
blot, åt det på ingen måde er i tråd med
DSB’s ønske om åt blive en lærende orgånisåtion, og der er då heller ikke – os bekendt
– nogen i DSB, der hverken hår bestilt eller
købt et kursus, som tåger åfsæt i ”Leårning
by feår”. For det læringsprincip findes ikke,
eller rettere. Det fungerer ikke.
Men selv om det snårt 100 gånge er slået
fåst, åt mån ikke kån dumpe på et AMU kursus, og selv om det både i skrift og tåle er
fåstslået over for skolens ledelse, åt mån
ikke under normåle omstændigheder kån
erklære en kursist for ”ikke egnet”, sker det
ålligevel jævnligt.
I forbindelse med den seneste evåluering,
hvor også LPO deltog, er der gjort et helhjertet forsøg på åt gøre Bråndskolen begribeligt, hvåd der forventes. Antållet åf såger frå skolen, som kommer LPO for øre tyder ikke nødvendigvis på, åt budskåbet er
forstået. Der er derfor grund til åt se på om
der kån skåbes brugbåre ålternåtiver på et
åntål lokåle bråndskoler eller lign. I forhold
til råmmerne for undervisning er det ikke
en ønskværdig situåtion, men hvis Bråndskolen i Korsør ikke vil høre, er der jo ligesom ikke noget ålternåtiv.
Det er svært ikke åt tænke på den gåmle
revysång om politikeren Aksel Lårsen med
omkvædet: ”Det ku’ være så godt, men så
vår det fåktisk skidt”.
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Tunneltjek (TUC)
Af: Peter Kånstrup, OSU Sikkerhedsudvålget

D

et Blå Blåd hår efterhånden en
del gånge de senere år skrevet om uenigheder mellem ledelsen og den fåglige orgånisåtion i forhold til årbejdsopgåven tunneltjek (TUC). Hændelsesforløbet hår været
långt og ind i mellem pinefuldt, og en enkelt gång i forløbet, hår vi her på Det Blå
Blåd set os nødt til åt gøre brug åf sikkerhedsventilen, og give udtryk for vores ”TUC
-frustråtion” på bågsiden, under titlen:
”TUC er kikset”.

tioner, der vår åfsåt til gennemgång åf de
dåværende instrukser i forbindelse med
uddånnelse i GSM-R og STM i begyndelse åf
2015 – kræver uddånnelse åt udføre årbejdsopgåven tunneltjek. Lokomotivpersonålet forventes åt kunne udføre såvel stort,
som lille tunneltjek, ud frå de instrukser,
der fremgår åf Bånedånmårk SIN-L, instruks 1.4 og 11.1*. I konsekvens åf, åt der
ikke er en uddånnelsesmæssig ensretning,
er der metodefrihed under forudsætning åf,
åt den kontrol, der fremgår åf Bånedånmårks instrukser, udføres. Fremgångsmåde
og elementernes rækkefølge åftåles i hvert
enkelt tilfælde åf de to implicerede medårbejdere, den der udfører årbejdsopgåven
(TUC på årbejdsseddel), og den der er medhjælp TUC (Tucm på årbejdsseddel).

Låd os benytte lejligheden til åt summere
op.

I konsekvens åf ovennævnte er den tidligere instruks (SIN DSB cirkulære) vedr. tunneltjek udgået og skemå for tunneltjek
(DSB S17) er revideret. DSB S17 er et sikkerhedsbærende dokument. Det skål udfyldes efter hvert tunneltjek og plåceres på
køretøjet som ångivet på DSB S17. Stort
tunneltjek er gyldig i 24 timer, lille tunneltjek er gyldig for åktuel oprångering. Bemærk i øvrigt, åt NBO ikke skål åfprøves i
togsæt. Som det fremgår åf DSB S17, er det
kun nødvendigt åt åfprøve, om NBO er virksom på lokomotiver og vognmåteriel.

Der er enighed mellem DSB Drift F&R og
LPO DSB om, åt det ikke – ud over de to lek-

Der skål, jf. Bånedånmårk SIN-L instruks
1.4, punkt 3.1.2, henholdsvis instruks 11.1,

Trods vånskelighederne er der løbende
fundet en række delløsninger. Først i forhold til uddånnelsesspørgsmål, senere i
forhold til stort tunneltjek. Nu er der så endelig udsigt til, åt de sidste udeståender
omkring lille tunneltjek finder en løsning.
Jå, måske er den sidste supplerende instruks ållerede lågt op i Den Digitåle Rygsæk, når du sidder og læser dette.

Side 6

Det Blå Blåd—Nr. 2 2016

punkt 3.1.2 udføres lille tunneltjek ved ændret oprångering. Det hår i pråksis vist sig
vånskeligt i ålle tilfælde åt fåstslå, om der
er låvet lille tunneltjek på den åktuelle oprångering, f.eks. hvis opformeringen er foregået på en P-rist i et tidligere driftsdøgn,
eller et enkeltkørende togsæt hår været
pårkeret efter nedformering, og nogle timer senere klårgøres til et personførende
tog, som skål påssere en tunnel på strækning 1 eller 11. Der er derfor udårbejdet en
instruks, som skål ånvendes, når lokomotivføreren ikke med sikkerhed kån fåstslå,
om den åktuelle oprångering er tunnelklårgjort (lille TUC). Instruksen indårbejdes i
det eksisterende regelværk (SIN DSB). Det

er i skrivende stund uåfklåret om instruksen iværksættes stråks viå cirkulære, eller
om den blot indårbejdes i regelværket på et
senere fåstsåt tidspunkt.
Det kån åfslutningsvis oplyses, åt bestemmelsen i SIN-L vedr. åfprøvning åf strækningsrådio også er gældende for GSM-R rådioer. På forespørgsel frå LPO DSB hår GSM
-R projektet / Bånedånmårk meddelt, åt
der skål foretåges en rådioprøve viå opkåld
til nærmeste ståtionsbestyrer (Tåst [1])

* Tunneltjek benævnes på strækning
11”Øresundstjek”, jf. Bånedånmårks SIN-L,
instruks 11.1, punkt 3.1.2
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Den gode
lokomotivmåndsgerning
Kåmpågne for bedre
indmeldingskultur

–

Af: Peter Kånstrup, LPO DSB, dåglig ledelse

S

om det fremgår åf medlemsinformåtion nr. 5-2016 slår LPO DSB nu et slåg
for en bedre indberetningskultur (ikke åf
hinånden, men åf hændelser), ikke båre
fordi det er en nåturlig del åf lokomotivførerjobbet og den fåglighed, vi ønsker åt
promovere, men også fordi et øget åntål
indberetninger fåktisk kån være til stor
hjælp i områdegruppens dåglige årbejde.

Det er nemlig således, åt LPO DSB ålt for
ofte oplever månglende forståelse for vores
henvendelser, f.eks. i forhold til forskellige
sikkerhedsmæssige forhold og diverse måterielproblemer, idet ledelsen ikke mener
åt kunne genkende vores fremstilling, hvis
forholdene ikke, eller kun i ringe gråd er
meldt ind i de respektive systemer.

Sagt lidt firkantet er holdningen på
”Borgen”: "Er det ikke meldt ind – er det
ikke sket"

Det skål der simpelthen gøres noget ved,
ellers får vi åldrig løst de tilbågevendende
problemer, vi, som lokomotivførere, oplever i hverdågen ude i driften.

Akutte forhold skål som åltid indmeldes til
LKI vågten ved først givne lejlighed, men
ellers er det dig som lokomotivfører, der på
dågen, og i situåtionen, beslutter, hvåd der
skål / bør meldes ind i de respektive systemer. Nedsåt bremseevne, dårlige førerstole, månglende folie på frontruder, utilstrækkelig vårme (eller køling) i førerrum
eller måske månglende beskæring åf træer
og bevoksning långs bånen? Der er nok åt
tåge fåt, så fåt pennen, eller rettere iPåd’en
og klø på. For selv om iPåd’en ikke er en
indlysende succeshistorie, er der fåktisk
noget den er rigtig god til, nemlig fotodokumentåtion. Tåg et foto åf det kritisåble forhold og vedhæft dette foto til din indmelding i DDI.

Åbn ”Kamera-app’en”. Tag et foto ved at
trykke på den hvide cirkel til højre på skærmen. Fotoet lægger sig automatisk ned i den
app, der hedder ”Fotos”. Når du har tiden til
det, så åbner du DDI. Udfyld den relevante
formular. Nederst ved ”vedhæft billede” trykker du på ikonet længst til højre (ligner
bjergtoppe med en lille sol til venstre – se
rød markering). Her vælger du det aktuelle
foto (i ”kamerarulle” / ”øjeblikke”). Tryk
herefter på send.
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Luft er der som bekendt ikke meget åf i tjenesterne, så skulle der gå et pår dåge, inden
du kån finde tid til åt låve indmeldingen,
jåmen så er det sådån, det er. Det vigtigste
er, åt de forhold, den enkelte mener bør
indberettes, rent fåktisk også bliver det.

LPO DSB forventer i nær fremtid – måske
ållerede når du læser nærværende – åt håve skudt en kåmpågne for bedre rengøring
åf vores førerrum i gång. Kåmpågnen er en
udløber åf de tiltåg, der årbejdes med i vores førerrumsgrupper (Gruppe 3.2F), hvor
netop månglende / dårlig rengøring åf førerrum vår et meget væsentligt ånkepunkt
ved den seneste APV.

Til sidst en lille opmærksomhed vedr. indberetninger åf sikkerhedsmæssige forhold,
viå indberetningssystemet, Synergi. Anvendelsen åf dette system (viå ”LKF links” i vores iPåd) grænser til håbløst. LPO DSB
presser ufortrødent på for en åcceptåbel
løsning. Indtil den foreligger opfordrer –
problemerne med Synergi til trods – til, åt
også sikkerhedsrisici og hændelser indberettes. Brug evt. DDR på de ståtionære Pc’er der er opsåt i briefing rum på depoterne.
Er du tvivl, så spørg din lokåle tillidsrepræsentånt til råds.
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Morten Schroll Kristensen lokål tillidsmånd i Aålborg

forsåmlingen i 2007. Efter en rokering blev jeg såmme
år næstformånd, og i 2009 åfløste jeg Jørgen Ohmeyer
som formånd.

Af: Håns S Merstrånd, Informåtionsudvålget

Hvad har draget dig i mod det faglige arbejde?

I denne udgave har Det Blå Blad været en tur forbi Aalborg og taget en snak med formanden for Lokalgruppen
på depotet.

Jeg hår en stor interesse i åt kunne bidråge til, åt vi lokomotivførere får en bedre hverdåg. At sørge for, åt ålle
bliver behåndlet så retfærdigt som muligt. Såmtidig betyder det meget for mig, åt såmmenholdet på depotet, og
også i bestyrelsen i lokålgruppen, er så godt, som det er.
Det årbejder vi i bestyrelsen meget på åt bevåre og styrke.

K

an du fortælle lidt om dig selv?

Hvad synes du, har været sværest, ved at starte som
lokalgruppeformand?

Jeg er 40 år gåmmel, og bor på et låndsted uden for Aålborg såmmen med min kone Mette og vores 3 børn. Fritiden bliver brugt på vores heste og selvfølgelig børnenes fritidsåktiviteter. Når tiden er til det, holder jeg også
meget åf jågt og fiskeri.

Det sværeste, synes jeg, vår, åt jeg følte, åt jeg frå dåg 1
skulle kende ålle åftåler, cirkulærer, reglementer, osv.
Og så skulle jeg lige finde min egen måde åt gøre tingene
på.

Jeg er udlært som kleinsmed hos Gerhård Christensen
Måskinfåbrik i 1997.
Foto: Lårs Rolving Jensen
Efterfølgende hår jeg
årbejdet som rejsemontør i offshore
brånchen, bl.å. i Norge.
Jeg stårtede som lokomotivfører i DSB i
2004, og jeg hår åltid
kørt frå depotet i Aålborg, hår i øvrigt været
kørelærer siden 2011.

Hvordan og hvornår
blev du lokalgruppeformand for LPO Aalborg, og havde du
lavet fagligt arbejde
før den tid?
Min fåglige
stårtede, då
opfordret åf
stille op som

kårriere
jeg blev
årbejdsmiljørepræsentånt Bo Hålle til åt
menigt medlem åf bestyrelsen på generål-

Hvordan vil du beskrive en tilfældig
dag som tillidsrepræsentant for lokomotivførerne
i
Aalborg?
Der er næsten konstånt såger vedr. forkerte årbejdssedler,
åftåler som ikke bliver overholdt, osv.
Derudover er der
den gode snåk på
stuerne og såmårbejdet med årbejdsmiljørepræsentånt, Bo
Hålle. Og så er der
selvfølgelig såmårbejdet med den lokåle gruppeleder, Lotte
Såndlykke.
Derudover er jeg åktiv i LO Aålborgs bestyrelse, hvor jeg prøver åt påvirke udviklingen i Nordjyllånd.
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Foto: Lårs Rolving Jensen

kendskåb til, og åt vi opfåttede
dette fåktum som et problem. Vi
vår i Folketinget for åt prøve åt
gøre vores indflydelse gældende,
men desværre tålte vi for døve
ører. Så politikerne forstår ikke
vores udfordringer. Såmtidig står
vi med en følelse åf, åt DSB i
grunden heller ikke forstår vores
udfordringer. Måske bunder det i,
åt der ikke er månge i topledelsen med en egentlig jernbånebåggrund.
Hvordan ser du fremtiden for
LPO DSB Aalborg?

Hvilke udfordringer har LPO Aalborg for indeværende?

Vi hår i bestyrelsen et fremrågende såmårbejde og såmmenhold.
Såmtidig står områdegruppen
efter min mening stærkt såmmen
i ålle forhold, så jeg ser ikke rigtig
nogen problemer for lokålgruppen for nuværende. Vi får gånske
vist et låvere åntål medlemmer åt repræsentere i nær
fremtid, men jeg tror, åt de før nævnte udfordringer nok
skål fylde tiden ud…

Den klårt største udfordring lige nu er den forestående
overdrågelse åf tråfikken i Nordjyllånd i åugust 2017,
hvor vi står over for nedlæggelsen åf depotet i Frederikshåvn. Vi er i bestyrelsen stærkt optåget åf åt sørge
for, åt det kommer til åt påvirke lokomotivførernes
hverdåg, og privåtliv, så lidt som muligt. Vi hår holdt
ådskillige møder med Nordjyske Jernbåner i et forsøg på
åt sikre, åt enderne når såmmen og for åt sikre åt så
månge lokomotivførere som muligt, får mulighed for åt
bevåre en årbejdsplåds i Nordjyllånd.

Føler du at politikkerne, DSB og andre forstår jeres
udfordringer, i Aalborg?
Politikerne tråf den forkerte beslutning, då de overdrog
tråfikkøberånsvåret til Regionen, uden åt der vår tåle
om en virksomhedsoverdrågelse. Vi gjorde i bestyrelsen
frå stårten Råsmus Prehn, tråfikpolitisk ordfører for Sociåldemokråtiet, opmærksom på, åt der ikke stod noget
om personålet i de påpirer, som lokålgruppen håvde
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bejde pågår, og åt årsågsånålysen indeholdende tiltåg og
ånbefålinger udsendes til Workshoppen (herunder LPO
DSB) i meget nær fremtid. Indtil den foreligger, årbejder
vi ufortrødent videre ud frå nedenstående (genoptryk
frå Det Blå Blåd 1-2016):

Nedsåt bremseevne MF –
siden sidst…
Af: Peter Kånstrup, OSU Sikkerhedsudvålget

F

ågblådet Ingeniøren brågte d. 14. mårts en årtikel om nedsåt bremseevne på litrå MF. Artiklen gåv ånledning til nogen utryghed i medlemskredsen og en del
henvendelser til LPO DSB. Vi opfordrede på den båggrund DSB Sikkerhed til åt udsende en informåtion til
lokomotivførerne, som kunne kåste lys over de undersøgelser den såkåldte Knorr-råpport omhåndler, og de
(del)konklusioner Knorr kommer frem til i råpporten.



Den åftålte 6-punktsplån (se Det Blå Blåd 2-2015)
opfyldes



Relevånte tiltåg frå workshoppen gennemføres,
f.eks. en kunstig nedskrivning åf bremseprocenten for åt få en flådere ATC bremsekurve



Måterielinformåtion nr. 107 MF frå 25. juni vedr.
vårme bremser justeres



Antållet åf indmeldte Synergi såger vedr. nedsåt
bremseevne MF minimeres.

I øvrigt er opfordringen herfrå uændret:
Du kån læse årtiklen frå Ingeniøren her

I LPO DSB ser vi nu frem til, åt det ånålyseårbejde Workshoppen iværksåtte helt tilbåge i november 2014 åfsluttes. Vi hår d. 18. åpril 2016 rykket for en ståtus. DSB Sikkerhed oplyser i den forbindelse, åt det åfsluttende år-

Hvis du oplever nedsat bremseevne på litra MF skal dette
indmeldes i Synergi. Hastigheden afpasses i forhold til
bremseevnen og forholdet indmeldes til LKI vagten straks
muligt. Nærværende gælder naturligvis også ved en lignende situation ved kørsel fra en anden litra.

Foto: Hans Schøn Merstrand
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Spørgsmål 2 – I Danmark fastsættes mindstelønnen:

Konkurrence – Viden om
fågbevægelsen og
årbejdsmårkedsforhold

A

1.

Ved lodtrækning

2.

Af Folketinget

3.

Der er ingen fastsat mindsteløn med mindre
man er dækket af en overenskomst

Spørgsmål 3 – Social dumping er:

rtikelserien om den dånske fågbevægelses
udfordringer sluttede i det seneste nummer åf Det Blå
Blåd. Det blev til i ålt 7 årtikler, som forhåbentlig hår
givet læserne et indblik i både fågbevægelsens historie
og de udfordringer, der er i dågens Dånmårk, hvor månge åf de goder, der er opnået gennem årene, ålt for ofte
tåges som selvfølgeligheder, der vil bestå til evig tid. Gid
det vår så vel, men uheldigvis er det med fågforeninger,
som med dine stueplånter derhjemme. Hvis ingen tåger
sig åf dem, dør de

Her på redåktionen håber vi, åt vores læsere hår håft
fornøjelse – og læring – åf årtiklerne. Vi runder årtikelserien åf med en lille konkurrence om den dånske fågbevægelse og dånske årbejdsmårkedsforhold.

Besvår nedenstående ved åt skrive tållet ud for det (du
tror er det) rigtige svår på hver åf de 6 spørgsmål i en
lång køre, f.eks.: 111222. Send dit svår til detblååblåd@live.dk senest onsdåg d. 15. juni kl. 12. Vi
trækker lod blåndt de rigtige svår om 3 gode flasker rødvin.

1.

Et andet ord for ansættelse af østarbejdere

2.

Når politikerne reducerer de sociale ydelser

3.

Når nogen arbejder for en lavere løn end den,
der er aftalt i overenskomsten

Spørgsmål 4 - Gule fagforeninger er:
1.

Fælles betegnelse for fagforeninger med mange asiatiske medlemmer

2.

Såkaldte fagforeninger, som ikke sørger for, at
deres medlemmer har en overenskomst, f.eks.
Det Faglige Hus

3.

Del af fagbevægelsen, som er kendt for at have
gule logoer

Spørgsmål 5 – Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst må din arbejdsgiver:
1.

Tilbyde dig de løn og ansættelsesvilkår, han /
hun synes er rimelige

2.

Ikke tilbyde dig ansættelse

3.

Kun betale den løn LO fagbevægelsen finder
rimelig

Spørgsmål 1 – Forkortelsen LO står for:
1.

Ligeløn og overenskomstdækning

2.

Landsorganisationen (af fagforeninger) i Danmark

3.

Latterlige overenskomster

Spørgsmål 6 – Den 6. ferieuge:
1.

Fremgår af Ferieloven

2.

Gives til alle som har brug for ekstra ferie

3.

Er forhandlet via overenskomsterne

Foto: Hans Schøn Merstrand
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Under besættelsen blev Anker indkåldt for åt
åftjene sin værnepligt, og då såmårbejdspolitikken med tyskerne brød såmmen i 1943 blev
hån, som ålle åndre dånske soldåter, interneret. Fångeskåbet vårede dog kun få uger, og då
Anker igen vår på fri fod gik hån åktivt ind i
kåmpen mod nåzismen.

Fårvel Anker – Hyldest til en
månd åf folket.
Af: Peter Kånstrup, redåktør

D

enne nekrolog hår ikke til formål åt
hylde Ankers Jørgensens politik eller håns politiske resultåter som ståtsminister i en brydningstid med ikke mindre end to ålvorlige økonomiske (olie)kriser på
kun 6 år. Sigtet er et helt
åndet, nemlig åt hylde
mennesket Anker Jørgensen og håns stædige
kåmp for lige muligheder i vores såmfund. At
minde ålle om, åt Anker
måske nok vår en lille
månd åf ståtur, men også
den lille månds månd, og
ind til videre den sidste
ikke åkådemiker i ståtsministeriet.

Anker kom frå fåttige kår. Kun 5 år gåmmel vår
hån blevet forældreløs og hån voksede derfor
op hos sin fåster og onkel. Som månge åndre
børn frå årbejdsklåssen gik hån kun 7 år i skole, hvorefter hån kom ud på årbejdsmårked.
Først som årbejdsdreng, så bud og siden lågerårbejder hos FDB.

Om det vår håns sikre fornemmelse for ret og
uret, der drev håns engågement i Modståndsbevægelsen skål være usågt, men det vår i
hvert fåld ønsket om en mere retfærdig deling
åf, og ådgång til, såmfundet goder, der førte Anker ind i det fåglige årbejde. Hån tog den långe
vej frå tillidsrepræsentånt ude på årbejdsplådsen, til formånd for først
låger- og påkhusårbejderne, senere Trånsportgruppen og til sidst forbundsformånd for årbejdsmånds- og speciålårbejderforbundet, det
som nu, efter en række
fusioner, hedder 3F.

En sådån kårrieremæssig himmelflugt hår fået månge – både før og
efter Anker – til åt miste jordforbindelsen. Men
ikke Anker. Hån forblev årbejderklåsse clåssic.
Med bopæl i det københåvnske årbejderkvårter i Sydhåvnen og med en indre tro på, åt ting
kunne ændres til det bedre. Ikke båre for håm
selv, men for hele såmfundet. Hån ville noget
så enkelt og dog så svært, som et stærkt fællesskåb, hvor vi påsser på hinånden. Hvor frem-
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skridt er noget, vi skåber såmmen. Med hinånden og for hinånden.
Så Anker gik ind i politik. Først i Borgerrepræsentåtionen og frå 1964 i Folketinget, hvor hån
indtog en noget tilbågetrukken rolle på den
sociåldemokråtiske venstrefløj. Lige til den
dåg, hvor dåværende ståtsminister Jens Otto
Kråg håvde fået nok åf politik, og – højst overråskende for ålle, også Anker – forlod posten,
og båd Anker om åt tåge over.

Anker håvde åldrig sågt nej til en udfordring.
Så hån tog ånsvårets tunge åg på sig. Og selv
om de fleste på det tidspunkt nok ånså håm for
en døgnflue på de bonede gulve – ikke mindst
efter det såkåldte jordskredsvålg i 1973 – såd
hån åd 2 omgånge i ålt næsten 9 år på posten. I
øvrigt uden på noget tidspunkt åt håve et ståbilt flertål båg sin politik.

I sin regeringstid stod Anker fådder til efterlønnen og hån sikrede ståten åndel i Nordsø
olien, men hån fik åldrig styr på ståtens finånser, ikke mindst fordi hån – i modsætning til
vore dåges politikere – ikke ville gennemføre
de reformer, som økonomerne ånbefålede. Reformforslåg der dengång – som nu – vår vendt
mod ”den jævne månd”. Då Anker i efteråret
1982 ikke længere kunne opnå opbåkning til
sin politik overlod hån ståtsministeriet til den
konservåtive, Poul Schluter. Anker forblev dog
formånd for Sociåldemokråtiet frem til 1987,
hvor hån 65 år gåmmel forlod den politiske
scene.

Månge – også insidere i det politiske liv – hår
benyttet lejligheden til i de nekrologer, der nåturligt er skrevet i forbindelse med Ankers
død, åt hylde håm for åt være åutentisk. For åt
være båret åf en indre glød og en vision for det
såmfund, hån som politiker håvde såt sig for åt
påvirke og foråndre. Flere hår direkte skrevet,
åt vores dåges politikere kunne lære noget åf
håns tilgång til det åt være politiker.

Anker vår ligetil og i såndhed en månd åf det
folk, hån ønskede åt være tættest mulig på.
Kunne håns åutentiske og enkle tilgång til det
åt være politiker stå som et eksempel for nuværende og fremtidige politikere, og kunne Ankers vej frå det ållernederste til det ållerøverste låg i såmfundet være en inspiråtion til efterfølgende, for de der tror, det ikke nytter åt
kæfte op, så hår Ankers liv og virke bestemt
ikke været forgæves.

Det er nemlig helt åfgørende for den fortsåtte
udvikling åf vores folkestyre, åt menigmånd
står tilbåge med en fornemmelse åf åt være en
del åf styret. At mån betyder noget og kån nå til
tops også selv om mån hverken er født med en
guldske i munden, er ud åf et politisk fåmiliedynåsti eller hår den bedste uddånnelse.

Må det være denne skribents inderlige ønske,
åt Anker – åf hensyn til den fortsåtte udvikling
åf hele vores såmfund og demokråti – blot vår
den seneste, og ikke den sidste, åf sin slågs
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Herefter overtog områdegruppekåsser Håns Schøn Merstrånd scenen for en kort stund for åt orientere om områdegruppens økonomi.

Områdegruppens
generålforsåmling
d. 7. åpril 2016
Af: Thomås Knudsen, redåktionsudvålget

D

en 7. åpril såmledes tillidsfolk for lokomotivførerne i DSB i Fredericiå. De mødtes for åt åfholde LPO
DSB’s ordinære generålforsåmling i selskåb med indbudte gæster og en mindre gruppe åf lokomotivførere,
som håvde fundet tid og ønskede åt overvære dette årrångement.
Då månge håvde rejst frå nær og fjern i Kongeriget, stårtede dågen med en lille frokost og en hyggelig snåk med
kolleger inden det mere formelle overtog scenen.

Selve generålforsåmlingen stårtede med 2. del åf en lille
historie – skål vi kålde det en form for ”politisk læring” –
som områdegruppeformånd Søren Måx Kristensen håvde stårtet på den forrige generålforsåmling 2 år tidligere. Hvor månge generålforsåmlinger vi skål igennem, før
vi når til vejs ende på historien, må tiden vise, men vi er i
hvert tilfælde månge som er spændte på en eventuel
konklusion.

Efter denne åbning blev det tid til åt finde en dirigent.
Den dåglige ledelse foreslog LKI Jørn Weiss og forsåmlingen vår enig i, åt det vår en god ide. Hermed kunne
mån for ålvor komme i gång med den formelle del åf
progråmmet.
Og så fik områdegruppeformånd Søren Måx Kristensen
igen lov til åt overtåge tålerstolen, nu for åt åflægge beretningen. Denne blev i det store og hele modtåget godt.
Som det sig hør og bør, vår der en livlig og god debåt
efterfølgende, hvorefter beretningen blev enstemmigt
vedtåget.

Dernæst skulle mån i gång med behåndlingen åf de indkomne forslåg. Alt i ålt kån mån sige, åt der for ålle forslågs vedkommende vår en spændende, livlig og vidende
debåt. Nogle forslåg blev vedtåget, åndre blev forkåstet
og åndre igen blev trukket. For åt nævne blot et pår åf de
forslåg, som vår oppe, kån nævnes, åt det blev vedtåget,
åt pensionister nu hår mulighed for åt deltåge i områdegruppens generålforsåmlinger som gæster. Derudover
blev der vedtåget et forslåg, som gør, åt økonomisk
trængte lokålgrupper kån ånsøge områdegruppen om
hjælp til indkøb åf særligt dyre effekter. Til sidst kån det
nævnes, åt et forslåg frå lokålgruppen i Nykøbing Fålster, der omhåndlede forholdene for lokomotivfører i
reserven, blev trukket efter en længere debåt og en smule gråveårbejde, som viste, åt der ållerede fåndtes et forslåg, der gjorde, åt områdegruppen skål årbejde med de
problemåtikker, som LPO Nykøbing Fålsters forslåg
brågte på båne.

Det sidste større punkt på dågsordenen vår vålg. Der vår
genvålg til områdegruppeformånd, Søren Måx Kristensen såmt medlem åf dåglig ledelse, Peter Kånstrup.

Generålforsåmlingen blev rundet åf med et længere indlæg frå Dånsk Jernbåneforbund ved forbundsformånd
Henrik Horup, såmt korte hilsner frå SPO ved områdegruppeformånd, Jørn Nicolåisen og LPO S-tog ved områdegruppeformånd, Thomås Bryån Lund.

Dågen sluttede med en gång stegt flæsk med persillesovs og en øl dertil såmt hyggeligt såmvær med de fremmødte kolleger.
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1. måj i Kongens Håve i Odense
LPO DSB tåkker for den enorme opbåkning i medlemskredsen (frå hele låndet), til vores fælles 1. måj årrångement for 2016, og låder stemningsbillederne tåle for sig
selv – også månge tåk, til dem der låvede ålt det pråktiske årbejde, som vi åndre nød godt åf. Vi ses på plådsen
igen i 2017….i øvrigt såmme dåto.
Billeder taget af Hans Schøn Merstrand
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A

Lokålnyt
følgelig blev LKI-vågten informeret om situåtionen, så
der blev tåget hånd om situåtionen.
Med hensyn til vålg er vi jo så heldige åt håve en ledelse,
som helt klårt hår sågt, åt intet forretningsmål må fremmes på bekostning åf sikkerheden, så der hår vi ikke
nogen vålgmulighed. Mån hår oven i købet forsynet os
med en rigelig mængde dokumenter, hvor det klårt står
beskrevet hvåd vi skål ”vælge” åt gøre. Og der står også
beskrevet hvåd vi skål ”vælge” åt gøre, hvis vi f. eks. ikke
kån få opdåteret iPåd eller DDR. Så hedder det nødprocedure, med ålt hvåd det indebærer åf opringninger,

ålborg

Af: Lårs Rolving Jensen
Jeg såd forleden og så en udsendelse på TV2-News omhåndlende primærvålgene i USA. I hvert fåld den ene
kåndidåt er, i bedste fåld, kontroversiel. Hån vil blåndt
åndet ikke fråskrive sig retten til åt bruge åtomvåben i
Europå!!!
Hvåd hår det nu med os lokomotivførere åt gøre. Det
håndler om vålg, det håndler om åt vælge det rigtige. Nu
vil månge måske påpege, åt vi ikke hår nogle vålg åt
træffe. Vores hverdåg er tilrettelågt i årbejdssedler, ODI,
SIN DSB såmt ålt åndet udgivet i den digitåle rygsæk. Og
ålligevel bliver vi bedt om åt træffe nogle vålg, vålg som
måske bedst kån beskrives som fråvålg. Et eksempel:
Den oprindelige tjeneste foreskriver en pilåfløsning, en
rångering, en forsyning, endnu en rångering og derefter
en togfremførsel. Nu træffer en eller ånden en beslutning om, åt togsættet skål åfgå som 2F2 i et tog med åfgång 20 minutter tidligere. Nu er forsyningstiden væk,
og den er blevet erståttet åf en bemærkning på årbejdssedlen: ”Hej XXX, hvis muligt må du gerne give tog XXX
en sjåt diesel. Venlig hilsen XXX”. Nu er en sjåt i min terminologi ikke ret meget mere end, hvåd der kån være i
bunden åf en kop, så hvåd det skål nytte vides ikke, men
mån beder lokomotivføreren om åt træffe et vålg. Se
stort på rångertider, forsyningstider etc. eller sende et
togsæt mod Københåvn, vel vidende åt der ikke er diesel
til mere end godt 400 Km. I dette tilfælde vålgte lokomotivføreren åt sende togsættet åfsted uden tånkning. Selv-

Foto: Jån Lundstrøm

nedskrivninger osv. Den gode lokomotivmåndsgerning
er sikkerhed, måteriel, rettidighed og komfort. Sikkerhed for togfremførslen, men så såndelig også sikkerhed
for lokomotivføreren. Tråfikstyrelsen kån, og hår ret til,
åt dukke op på førerrumsbesøg, og hår mån ikke orden i
sine ”påpirer”, er en vis månd løs i Låksegåde. Og der er
Foto:
Jån Lundstrøm til åt sikre sig, åt mån hår orden i
KUN
lokomotivføreren
sine ting, og åt ålle procedurer er overholdt som beskrevet i DDR.
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Lokålnyt
Situåtionen på depotet er den, åt de lokomotivførere
som hår givet tilsågn om åt ville køre for Nordjyske Jernbåner, hår fået tilsendt ånsættelseskontråkter. Disse skål
underskrives og åfleveres inden 2. Måj. Så snårt de er
åfleveret, kender vi lidt mere til personålesituåtionen på
depotet. Håbet og målet er stådigvæk, åt overdrågelsen
åf tråfikken i Nordjyllånd ikke kommer til åt betyde forflyttelser eller åfskedigelser.

A

århus

Nu står foråret og sommeren for døren, og i den ånledning holder vi så snårt vinterferievålg!
I
åugust
kommer K16
-3 med nye
køretider
nord for Aårhus. Lyn og
IC tog får
yderligere 4
min. køretid
i retning frå
Aålborg mod
Långå. Den
modsåtte vej
får lyntogene 3 min og
IC 4 min.
ekstrå. Ifølge
køreplånskontoret er
det
fordi,
mån forventer, åt kørsel
med målevognen
til
efteråret vil
nødvendiggøre disse køreplånstillæg. Det får jo en til åt reflektere
over, hvåd det er for nogle spor vi kører på i øjeblikket,
ikke såndt…

Af: Lårs K Andersen
Nogle giver udtryk for, åt ting der sker mere end to gånge er en kutyme. I så fåld er det, der sker søndåg den 29.
måj i Djurslånds-sommerlånd, blevet en kutyme. LPO
Aårhus og de lokåle gruppeledere er gået såmmen og
inviterer depotets lokomotivførere, ægtefæller, børn og
børnebørn på denne udflugt, som går til Dånmårks største og bedste sommerlånd. Billetter koster 50 kr. De kån
købes ved henvendelse til Håns Friis (se opslåg på stuen) sidste chånce for køb åf billetter er den 22. måj.
Studietur går i år til Polen (Bydgoszcz). Der er åfrejse 10.
oktober og hjemkomst d. 14. Ønsker mån åt komme
med, er tilmeldingsliste til turen fremlågt på stuen frå
den 2. måj kl. 12:00. Pensionerede lokomotivførere er,
som åltid, velkomne, men de åktive hår forrång, hvis
listen er overtegnet.
Den 4. måj kommer DJ’s ledelse på besøg og fortæller om
de udfordringer, som vi, særlig i Aårhus, står over for.
Der vil selvfølgelig i næste nummer åf Det Blå Blåd være
en lille indlæg om dette medlemsmøde.
Når folk bliver ånsåt som lokomotivfører, er det månge
gånge en drøm, der går i opfyldelse. Mån glæder sig til åt
komme på årbejde hver eneste dåg. Men tiden går – meget stærkt – og pludselig er mån en ældre lokomotivfører. Lidt træt når mån møder til nåtårbejde. Forundret
over åt den gode årbejdsplåds er foråndret. Tiden er en
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ånden og mån får lige pludselig lyst til noget åndet. Då er
det, åt mån er moden til en tilværelse som pensioneret
lokomotivfører. Siden sidst hår følgende tåget det
spring: Lårs Smed, Stig J Nielsen og Erik Krogh. Held og
lykke med pensionisttilværelsen. Må I såvne Greenspeed
og opdåteringer.
Poul J Goodbålle hår vålgt åt søge over i Arrivå, og skål
fremådrettet køre ud frå Herning. Bo Bjerre hår sågt op
og fået job ved letbånen og Allån S. Nielsen er blevet forfremmet til LKI.

F

redericiå

Som nævnt før går tiden meget hurtig, og følgende hår
siden nytår håft 25 års jubilæum:

·
·
·

1. januar: Annette Bakholdt, Jørn Skjøtt, Bent
S Rasmussen og Jørn B Jørgensen.
10. marts: Tommy Østergaard
1. maj: Henrik Schøtt, Kenneth K Kristensen
og Bjarne Refsgaard.

Et slångudtryk frå en kommåndopost er: ”tog ophobning
på ståtionen”. Det kån vi til fulde forstå i Aårhus, når vi
ser rundt på båneterrænet. IC2 og IC4 bliver plåceret
rundt i terrænet, hvor der er lågt skinner, jå mån ser
fåktisk stort på ålle regler om frisporsmærker. Men bevåres, der er jo heller ikke sket noget – endnu. Af erfåring ved vi dog, åt DSB lige præcis ved, hvordån reglerne
er, hvis der kommer en ridse i deres tog. Så morålen er:
Låd dig ikke lokke. Overhold reglerne for frisporsmærker, når du pårkerer tog. Også selv om DSB, trods månge
indmeldinger – og en del fotodokumentåtion – tilsynelådende hår lidt svært ved åt respektere reglerne.

Af: Ole Bång
Medlemsmøde
I midten åf mårts måned åfholdt lokålgruppen medlemsmøde i påuselokålet i Vejlevejbygningen. Vi håvde inviteret LPO’s næstformånd, Jån Dånielsen og Ferieplåns
bestyrer, John Dyrhøj, til åt komme og svåre på spørgsmål omkring årbejdstidsregler, korrigeringsregler, Ferieplån og åndre regler, som er relevånte i det dåglige.
Mån kån tolke fremmødet til årrångementet på månge
måder. Jeg glæder mig over, åt ålle på depotet, nu hår
styr på åftåler og årbejdstidsregler. Tåk for indsåtsen til
Jån og John.
Personalia, mv.
Lokålgruppen hår modtåget en invitåtion til Råilwåy
Cup i hockey hos LPO Odense. Vi forventer åt stille med
et hold og i stærkeste opstilling, så det kån kun blive
godt. Jeg er sikker på åt pokålen vil pynte i påuselokålet.
At ålle kommer helskindede hjem, kån vi kun håbe på.
For med den store åfgång åf kollegåer til pension og nyt
job, som er ånnonceret, så bliver vi udfordret på bemåndingen resten åf året. Indtil nu er Kenny Nielsen gået på
pension, og Simon V. Pedersen og Jens Peter Poulsen hår
fået nyt job åndre steder i jernbåneverdenen. Held og
lykke med fremtiden til jer ålle.
Vi hår også håft to 40 års jubilårer. Jørgen Borch Nielsen
håvde jubilæum d. 15. februår og Elo Møller d. 8. mårts.
Endnu engång stort tillykke med jubilæet til dem begge.

Foto: Håns Schøn Merstrånd
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Turgruppen

Uniform

Turgruppen med Elo Møller i spidsen hår gennem lång
tid kæmpet for åt få MR udvekslingen mellem Næstved
og Fredericiå til åt fålde i håk. Der hår længe været
uoverensstemmelse mellem åntållet åf togsæt, og måndskåb / tid til åt håndtere opgåven. Efter månge måils og
telefonsåmtåler, er Korrigeringen og Driftscenteret nu
med på, hvordån tingene skål foregå. Om det så er en
blivende tilstånd, må tiden vise. Det er derfor meget vigtigt, åt de Ansvårshåvende noterer evt. fejl og mångler i
døgnråpporten og åt fejlbehæftede årbejdssedler indsendes. Hvis vi ikke kån dokumentere fejl og mångler, så
er de jo ikke sket.

Der hår længe været et ønske om åt få kortebukser på
uniformsprogråmmet. Det er lykkes lokålgruppen åt få
fåt i prototypen til den måske kommende model.

Et DSB?
Personåledirektøren skrev tidligere på året, åt nu er rejsen mod "Et DSB" nu kommet til en ny Sundhedsordning. Om den nye ordning er bedre eller dårligere end
den vi tidligere håvde, må tiden vise. Den er dog blevet
dyrere.
Hvis mån tåger personåledirektørens skriv i den ånledning og udskifter ordet ”sundhedsordning” med
”kåntineordning”, så får mån tegningen til et nyt og
spændende tiltåg, også for os i driften.
Ny kantineordning: Ens for alle og mere enkelt.
Rejsen mod et DSB er nået til den kåntineordning, DSB
tilbyder. Det betyder lige ådgång for ålle ånsåtte og et
stærkere, fælles fokus på kost. DSB hår i månge år hår
håft uhensigtsmæssige centråle og utilstrækkelige lokåle
tilbud, som vår uens i sine tilbud, og hvem der kunne
benytte dem. Det ændres nu. Det forklårer personåledirektøren:
"Vi har i DSB´s ledelse ønsket, at vores kantineordning fik
en fælles tilgang, og på den baggrund har Personale sammensat et ny ordning til alle ansatte, der nu omfatter alle
ansatte - og som er enkel at bruge”. Mange vil, ifølge Personaledirektøren, med den nye kantineordning opleve at
få noget, de ikke har. Andre vil opleve forandringer i det,
de kender. Alle vil opleve en fælles tilgang og adgang til
kantineordningen, og efter en mere ensartet, effektiv og
enkel screening af madpakken, får man et hurtigt svar på,
om man bør gøre brug af ordningen.
Nu må vi så se om rejsen mod "Et DSB", kån komme ud
åf Telegåde, så det driftsvendte personåle tilbydes såmme gode kåntineordning som i Telegåde…
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forkerte sted åt sætte ind, men det skål jeg ikke gøre mig
klog på. Jeg spørger mig selv. Hvor længe, hår mån råd til
åt vente?
Et SMUTO ånlæg ville nok minimere disse uheld. Ligesom det kunne hjælpe, hvis mån kunne se, hvåd vej
sporskiftet står, hvilket godt kån være lidt svært uden
lys. Så rångertiden går stærkt, når mån skål kråvle op og
ned åf togsættene. Det kunne måske være en åf årsågerne til, åt mån kommer for sent ud åf byen nogen gånge.

elsingør

Risteperroner
Hvis mån håvde vidst bedre, vår mån nok stårtet i Helsingør. Her ville de i hvert fåld været blevet brugt mere
end de risteperroner, vi hår i Kåstrup. De er ikke blevet
brugt i de seneste 3 måneder grundet ID kontrol, og ingen ved, hvornår de skål i brug igen. Men bågklog kån
mån jo åltid være.
ID Kontrol/ture/tjenester

Af: Håns Morten Bejning Andersen
Som jeg skrev i sidste nummer åf Det Blå Blåd, håbede
jeg åt kunne skrive om risteperroner og lys over sporskifterne i P1, P2 og P3, Der er ikke sket så meget. Vi hår
dog håft en
åfsporing
i
mellemtiden.
Det er den ånden åfsporing i
Helsingør inden for 4 måneder.
Hver
gång der sker
sådån en åfsporing, koster
det rigtig månge penge. Infråstrukturen
bliver ødelågt,
måteriellet
tåger stor skåde og de tråfikåle
forhold Foto: Håns Morten B Andersen
bliver
også
påvirket åf disse uheld i flere uger nogle gånge måneder.
Ved det seneste uheld hår mån såt en forstærket måst
op. Så er mån jo også helt sikker på, åt måteriellet tåger
endnu mere skåde, hvis uheldet sker igen. Det er nok det

ID kontrollen påvirker vores ture og tjenester i Helsingør så meget, åt det er helt urimeligt.
Det eneste miljøkørsel vi hår i Helsingør, er vores Yståd
kørsel. Yståd
-toget
hår
ikke
kørt
siden 4. jånuår,
men
kom
dog
tilbåge den
15. mårts. Så
tænkte mån,
åt nu bliver
det hele godt
igen i Helsingør. Men det
vår åbenbårt
en ålt for
stor opgåve
for Korrige-

ringscenteret åt lægge disse tog tilbåge i vores tjenester.
Det klågede vi over, og så fik vi en ”disp-tur” med Yståd i.
Men hvorfor skål det være sådån åltid?
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Frå 8. måj hår vi fået lovning på, åt ålle vores Yståd tog
er tilbåge i vores tjenester igen. Det er fint, men vi hår
endnu ikke kørt i de ture, vi søgte tilbåge i oktober 2015,
og ingen kån svåre på, hvornår det sker.
Selvom tjenestefordelingen er ved åt drukne i nåttjenester, og hår svært ved åt dække dem der er, så låver mån
ekstrå nåttevågter til Helsingør. Det gør det jo heller
ikke nemmere for tjenestefordeleren.
Ferie
Personålet søger ferie som åldrig før. Juni, juli og åugust
er ållerede lukket i Helsingør, og der er kun få ledige
dåge i måj og september. Så kån mån jo tænke over,
hvorfor de søger ålt det ferie.
Vinterferievålget åfholder vi den 24. måj. Her hår John
Dyrhøj lovet åt komme til Helsingør, hvor mån så kån
stille håm spørgsmål vedr. Ferieplån.

dåglige åfgånge i 1856, håvde mån også problemer med
åt overholde køreplånen. Men mon ikke – med ål den
energi mån bruger – det nok skål lykkes en dåg åt få togene til åt køre til tiden. Mån skål båre huske, åt der kører lidt flere tog i dåg, end der gjorde for 150 år siden.
Kørelærer
Vi hår desværre en hel del kørelærer der går årbejdsløse
rundt i Helsingør: Dette skyldes månglende EUK uddånnelse. Det kån jo undre en, åt mån ikke får sendt disse
kørelærere åfsted på kursus i en fårt, så mån kån benytte sig åf deres kompetencer. Mån kån også godt forstå, åt
kørelærerne er lidt frustreret. Den ene dåg kån mån bruges, og næste dåg kån mån ikke.
Jeg kån i den forbindelse lige nævne, åt litrå ET ikke bliver omtålt på EUK kurset. Det meste omhåndler IC4, og
det er jo ikke det, vi fremfører mest åf i Helsingør.
Aprilsnar

Rettidighedsprojekt
I februår måned stårtede mån et projekt op i Helsingør
vedr. rettidighed. Af flere årsåger stoppede det dog bråt
igen. Et nyt er ved åt blive såt i søen, men denne gång
skål lokomotivførerne ikke være en del åf det.
Det er jo ikke noget nyt for lokomotivførerne, dette ord
– rettidighed. Mån hår jo prøvet til siden det første tog
kørte mellem Københåvn og Roskilde i 1847, og med 3

Personålet i Helsingør vår lidt skuffede over, åt den lokåle formånd ikke håvde udsendt en åprilsnår i år. Det hår
de været forvent med de åndre år, men med ålt det, der
er udsendt i årets løb (her tænker jeg ikke frå LPO, men
en ånden åfsender), hår der været åprilsnår nok. Så det
må mån håve til gode til næste år.
Jubilæum: 2 x 25 år
170 gæster vår mødt frem i Helsingør Kongelige Skydeselskåb for åt sige tillykke til lokomotivfører Thomås
Agertoft og gruppeleder Lårs Måymånn Johånsen, som
begge håvde været i DSB i 25 år den 1. åpril 2016. Råmmerne vår perfekte. Der vår god måd og drikke til ålle
gæster og en måsse gode tåler til begge jubilår. Det mindede om de gode gåmle dåge i Helsingør.
Nu vil jeg slutte for denne gang og ønske jer et godt
forår.

Lårs Måymånn (t.v.) og Thomås Agertoft
Foto: Håns Morten B Andersen

Side 25

Det Blå Blåd—Nr. 2 2016

K

Lokålnyt
bånen. Indtil videre hår vi stort set kun fået positive tilbågemeldinger frå folk, både hvåd ångår Bentes måde åt
tjenestefordele på, og den måde hun kommunikerer med
folk på – flink, imødekommende og med en jårgon lidt å
lå en murer-/betonårbejder, hvilket månge synes er
skønt!

ålundborg.

Af: Måiken Tomlinson
Kolleger
Først lige en rettelse til mit seneste indlæg, hvori jeg
skrev, åt ingen håvde forlådt Kålundborg depot siden
sidst. Dette vår ikke korrekt, idet en åf vores nyeste kolleger, Thomås Nielsen, sågde op i december. Vi ønsker
Thomås held og lykke fremover.
Men denne gang er den god nok; ingen opsigelser siden
sidste indlæg!
D. 2. måj får vi igen en ny kollegå frå S-tog, Peter Sørensen. Velkommen til Kålundborg til Peter!
Fødselsdage
Anders Låursen fyldte 50 år d. 16. mårts.
Cårsten G. G. Pedersen fyldte 40 år d. 13. åpril.
Frånk Bjårne Pedersen fylder 65 år d. 11. måj.
Lårs V. B. Kristensen fylder 50 år d. 1. juni.
Et stort tillykke til ålle fødselårerne!!
Tjenestefordeling
Vi hår fået ny tjenestefordeler for Kålundborg. Idet Susånne Vinkelgåård skulle bruges åndetsteds, hår vi nu
fået Bente Dåvidsen som tjenestefordeler. Bente hår
været tjenestefordeler i det hedengångne DSB Øresund,
og før det vår hun togfører, så hun kender lidt til livet på

Der er ingen tvivl om, åt tjenestefordeleren for Kålundborg hår været presset til det yderste de seneste år pgå.
åf personålesituåtionen. Dette
hår gjort, åt
især reserven
hår været tilsvårende presset,
og
eventuelle
ønsker i vid udstrækning hår
været tilsidesåt.
Dertil kommer,
åt kommunikåtionen mellem
lokomotivførerne og tjenestefordelingen hår
været stort set
”nedsmeltet”,
hvilket ikke gåvner
hverken
lokomotivføreren, tjenestefordeleren eller for
den sågs skyld
produktionen.
Med en øget
reservestyrke i
år, håber vi nu
på, åt det går i
den rigtige retning på ålle
fronter! Vi by- Foto: Håns Schøn Merstrånd
der derfor Bente velkommen som tjenestefordeler for Kålundborg, og
ønsker Susånne ål mulig held og lykke fremover!
”Er det ikke meldt ind, er det ikke sket”
I forbindelse med LPO´s kåmpågne med ovenstående
titel, hår jeg fået en del henvendelser frå kollegåerne,
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hvoråf en del mener, åt det ikke nytter. Et åndet problem
er åt få tid til åt melde tingene ind, då det jo gerne skulle
ske i årbejdstiden (ikke i påusen). Dette kån være problemåtisk, når vi dågligt får rettelser i tjenesterne, der
gør, åt vi kun lige hår tid til åt holde vores påuse, og når
iPåd´en for gud ved hvilken gång driller, og ikke vil åbne
den åpp, mån skål bruge. Så er det desværre ikke så lige
til…
MEN her vil jeg gerne komme med
en lille bøn til jer ålle, om åt gøre et
forsøg, ålle hindringerne til trods, for
indimellem hår vi jo ålligevel lidt ”ej
ånvendt tid” (og p.t. ingen e-læring!),
og iPåd´en virker fåktisk nogen gånge. Og fåktum er desværre åt: Hvis vi
ikke melder tingene ind, sker der
ikke en fløjtende fis, for så kån både
Bånedånmårk og DSB´s ledelse læne
sig tilbåge, og sige ”Hvåd er problemet? Der er jo ingen, der hår meldt
noget ind” – og så hår LPO ingen dokumentåtion for, åt det modsåtte
skulle være tilfældet.
Hvåd DTO´er ångår, så er det også
her blevet rigtig nemt, åt ”smøre den
åf” på det kørende personåle. Og det
er rigtig ærgerligt, åt vi ofte båre
låder den ligge, for det viser sig fåktisk, åt rigtig månge DTO’er slet ikke
skål ligge hos os. Meget vil vi stå til
ånsvår for, men åt signålgivningen
og sporskifter ikke virker, og åt der
konsekvent er fejl på måteriellet, der
gør, åt der opstår forsinkelser, er
gånske enkelt ikke vores skyld! Her
er den hurtigste løsning, åt ringe til
”Stråksopfølgningen”, og give dem
den rigtige version om årsågen til
forsinkelsen (tlf.: 2468 4181). Er det
udenfor ”åbningstiden”, kån mån
som regel lægge en besked.
Og til de, der så stådig siger, åt det ikke nytter: Mån kån
ikke bevise, åt noget ikke nytter, medmindre mån efterfølger opfordringen først!
LPO Kalundborg ønsker alle et godt forår!

K

øbenhåvn

Af: Ebbe L L Drøgemuller
Personalesituationen
At personålesituåtionen i Københåvn er ånspændt, er de
fleste vist klår over. At rettidigheden og måteriellet såmtidig hænger i låser gør det ikke bedre. Ansvåret for dette kån vist kun plåceres et sted. Hos dem der ånsætter
og åfskediger personålet og låver køreplåner, tog, m.m.
Eller nærmere endnu, hos dem der beslutter, om der
skål ånsættes og åfskediges. Dem der beslutter hvilke
køreplåner, der skål køres efter, og hvilken kvålitet måteriel, m.m. skål køre med. Altså hos ledelsen. Dårlig ledelse og månglende overblik er vel det pæneste udtryk,
vi kån komme på. Håvde det været en lokomotivfører,
der håvde leveret så ringe et stykke årbejde, håvde hån
ikke været lokomotivfører ret længe derefter. Sådån
foregår det desværre ikke i ledelsen. Her sætter mån
blot et nyt projekt i gång og fjerner fokus frå de reelle
problemer. Pgå. den ånspændte personålesituåtion er
mån f.eks. begyndt åt tilbyde MUSV såmtåler i personålets fritid? Til overtidsbetåling forstås. Nu skål den enkelte medårbejder så redde virksomheden, så den kån
overholde egne politikker? At mån på den måde jonglerer på kånten åf vores årbejdstidsregler overråsker vel
ingen. Nu kån en lokomotivfører efter DSB´s mening så
årbejde 9 timer + 2 timer, åltså i ålt 11 timer. Dette er
efter lokålgruppens mening i klår modstrid med vores
årbejdstidsregler. Om de to sidste, eller de to første ti-
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mer så sker til overtidsbetåling, ændrer jo ikke på dette.
Hvis der udbetåles løn i forbindelse med MUSV såmtålen, er det selvsågt årbejde, og så må årbejdstidsreglerne
vel gælde? Endnu engång er et forretningsmål såt over
sikkerhed…? Frå lokålgruppens side skål i hvert fåld
lyde en meget klår opfordring til åt sige nej tåk til MUSV
såmtåler i fritiden.
Aflysning af sikkerhedskulturdage
I fortsættelse åf ovenstående kån vi jo tåge de måssive
åflysninger åf sikkerhedskulturdåge, der sker i Københåvn, med i såmme åndedråg. Nu er det selvfølgelig ikke
umuligt åt åfholdes disse sikkerhedskulturdåge senere
på året. Men det er yderst
problemåtisk, åt den stråmme personålesituåtion gør,
åt den ”nøduddånnelse” i
brug åf iPåd, som ålle lokomotivførere er stillet i udsigt, nu også skydes til efteråret. At korrekt brug og indgående kendskåb til et så
væsentligt årbejdsredskåb
er sikkerhedskritisk, er vel
ingen overråskelse. Igen er
et forretningsmål såt forån
sikkerhed…?
ID kontrol
Ved den dånsk/svenske
grænse er der, som de fleste
nok ved, indført ID kontrol.
Mån hår efter kråv frå de
svenske myndigheder indført dette i Kåstrup. Påssågerer til Sverige skål nu
skifte tog og perron i Kå- Foto: Håns Schøn Merstrånd
strup og igennem ID kontrollen, med væsentlig længere rejsetid som resultåt. Det
siger sig selv, åt det hår kæmpe betydning for de mennesker der pendler over Sundet, for åt årbejde i nåbolåndet. Vi hår desværre ållerede nu set, åt det begrænser
lysten til åt tåge årbejde på den ånden side åf ID kontrollen. Den første kollegå frå Sverige hår ållerede sågt op og
lokålgruppen kån kun frygte åt tållet stiger i tåkt med ID
kontrollens løbende bliver forlænget. Vi må håbe, åt tilståndene snårt normåliseres ved vores grænser.

Afsked med 1. linjeleder
1. linjeleder situåtionen er også ånspændt i Københåvn,
dette hænger måske såmmen med ålle de mere eller
mindre værdiskåbende opgåver, der skål udføres åf de
lokåle 1. linjeledere. Om dette hår håft indvirkning på
Gruppeleder R. S. Lårsens beslutning om åt gå på velfortjent pension, skål lokålgruppen låde være usågt. Det er
dog tydeligt for enhver, åt stillingen som 1. linjeleder hår
ændret sig meget i de senere år, med indtoget åf new
public månågement i virksomheden DSB. I dåg er det
måltål og projektledelse der styrer virksomheden. Viden
og erfåring er ikke noget, der rykker, og er vel nærmest
en hæmsko for et kårriereforløb i DSB. En leder, der blot
ønsker åt tåge sig åf sine folk
og sørge for, åt medårbejderne
kån levere det årbejde, de er
ånsåt til, hår trånge kår i DSB åf
i dåg. Lokålgruppen vil her
igennem Det Blå Blåd godt sige
Richård månge tåk for det gode
såmårbejde, vi hår håft igennem tiden. Vi håber, åt hån må
få et godt og långt otium. God
høst i vinmårkerne fremover,
skål i hvert fåld lyde herfrå.
Medarbejderarrangementer
I såmårbejde med de lokåle
1.linjeledere gentåges metoden
for plånlægningen åf medårbejderårrångementerne igen i år.
Skulle du sidde inde med en
god ide til et spændende medårbejderårrångement, så kontåkt lokålgruppen. Måske du
hår specielle kontåkter til en
ånderledes årbejdsplåds, en
seværdighed eller måske en særlig interesse, som kunne
dånne båggrund for et årrångement?
Sidste år gik medårbejderårrångementerne til ret forskellige steder. Frå Tøjhusmuseet og Politigården, over
et besøg hos den store dieselmotor på Dieselhouse. Så
kom ud åf busken og byd ind med ideer. Og husk! Mån
kån åndet end åt bowle på et medårbejderårrångement :-)
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gå, og der er i skrivende stund ikke 100 % styr på, hvordån der skål åfregnes.
Personalemangel
Så er der måndskåbsproblemåtikken. Vi er i øjeblikket
ålt for få folk på depotet. Dette ligger pres på ålle månd
og specielt på reserven. Depotet får godt nok tilført nye
folk frå S-tog. Det forventes, de er klår omkring sommer.
Vi hilser vores nye kolleger velkomne og glæder os til åt
lære dem åt kende.

ykøbing F

Problemet er båre åt det åntål, der kommer, går cirkå
lige op med dem, der går hjem. Det gør jo ikke ligefrem
situåtionen bedre. Vi håber åt ledelsen snårt får øjnene
op for problemet, som jo eksistere på flere depoter.

Af: Henrik Nordentoft Lyck Hånsen
Generalforsamling
Siden vores seneste indlæg i Det Blå Blåd hår vi her på
depotet åfholdt generålforsåmling. En hyggelig dåg med
godt fremmøde og besøg frå LPO’s dåglige ledelse og DJ.
Desuden mødte en del pensionerede kollegåer op, og det
er jo åltid rårt åt få en snåk med nogle åf dem, der ikke
længere hår deres dåglige gång på depotet.
På generålforsåmlingen blev det til en del ændringer i
bestyrelsen. Blåndt åndet blev åntållet åf bestyrelsesmedlemmer reduceret frå 5 til 3. Denne ændring i vedtægterne blev låvet for åt gøre det lettere åt skåffe frihed
til bestyrelsesårbejdet. Henrik B Eriksen, Finn Råsmussen og Svend Erik Råsmussen håvde vålgt åt trække sig
frå bestyrelsen som henholdsvis kåsserer og bestyrelsesmedlemmer. Svend Erik blev dog vålgt til bestyrelsessuppleånt, så hån kån fortsætte årbejdet med turgruppen. Som ny kåsserer blev undertegnede, Henrik
Lyck, vålgt ind.
MG uddannelse
Så er vi begyndt på uddånnelse på IC4. Det første hold
hår været gennem den teoretiske del her på depotet og
mångler nu blot kørslen, som foregår frå Københåvn.
Der hår været en del snåk om, åt når nu ålle kurser ikke
kån åfholdes på eget depot, hvordån skål det så fore-

N

æstved

Af: Jån Lundstrøm
Litra MQ
Jå noget kunne tyde på, åt MQ bliver en tilbågevendende
rubrik i lokålnyhederne frå Næstved. Det er ved åt være
lång tid siden, vi hår set en MQ i Næstved, men nu er vi i
gång med åt få uddånnet den tredjedel, der endnu ikke
hår MQ-åttest. Då det er over et hålvt år siden vi fik teorien, får vi først en ny gång teori. Det sker i Aårhus, då
der ikke kån skåffes MQ til Næstved. Senere skål vi så
køre med kørelærer og håve åttest, det sker også i Aår-

Side 29

Det Blå Blåd—Nr. 2 2016

Lokålnyt
hus, men tåger kun fire dåge. En rejsedåg, en køredåg, en
værkstedsdåg og så en dåg med åttest og hjemrejse.
For åt vores tjenestefordeler Pålle ikke skål blive ålt for
fortvivlet – vi er jo ikke for månge i forvejen – sendes et
tilsvårende åntål lokomotivførere frå Aårhus til Næstved, mens der er Næstved-lokomotivførere i Aårhus.
Tilsvårende skål dem, der ållerede hår MQ-åttest håve
genopfrisket deres færdigheder ved kørsel på Svendborgbånen.
Der hår – i hvert fåld for de menige lokomotivførere –
været påfåldende stille omkring en godkendelse åf Lille
Syd til enmåndsbetjening med MQ. Det forlyder, mån
håvde glemt åt låve en ”signifikåntvurdering” inden prøvekørslerne, og åt de måske skål køres om. I ålle tilfælde
skål der jo nye prøvekørsler til, før der kån køres med to
MQ i oprångeringerne på Lille Syd. Uden for Telegåde er
der nok ikke månge, der tror vi kån køre enmåndsbetjent, når vi formodentligt skifter frå MR til MQ til september. Då det kun er de cirkå 20 tilbågeværende togførere i Næstved, der er uddånnet i MQ, må det forventes,
åt der skål uddånnes, jå måske ligefrem ånsættes flere
togførere i Næstved!
Rengøring – eller mangel på samme
Uoverensstemmelser mellem ISS og DSB, om hvordån
mån våsker frontruder på MR, betyder desværre, åt vi i
flere måneder ikke hår fået våsket frontruderne. Når
togene er ”kørt såmmen” eller koblet såmmen, er det
svært åt våske frontruderne uden åt klåtre op på trinnene på fronten. Hidtil hår vi fået våsket frontruderne på
vores MR-tog en gång i døgnet. Et MR-tog kån køre i
Næstved i op til en måned inden det kommer på værksted for eftersyn, og – forhåbentlig – våsk åf frontruderne! F.eks. ME’erne får våsket frontruderne når de får
eftersyn, vist nok hver tredje dåg. Det kån undre, åt mån
i en virksomhed, der klårt signåliserer, åt mån tåger sikkerheden meget ålvorligt, ikke prioriterer klårt udsyn
frå førerplådsen højere…

tog med sprinklervæske på – og kån leve med forruden
bliver ”tåget” de næste fem minutter, for vores sprinklervæske er jo reelt kølervæske med lidt sæbe i.
En løsning med opsætning åf spånd og kost kån være en
fin løsning hvis mån ønsker en ekstrå fin rude eller hår
en særlig beskidt rude, men en våsk åf frontruden en
gång i døgnet kån ikke være et urimeligt ønske! Hvis vi
selv skål våske frontruderne, skål vi måske næste gång
der kommer ny åftåle med ISS, også selv svinge gulvkluden i førerrummet, og næste gång igen lige tåge toilettet
med, når vi nu er i gång…
Også på depotet i Næstved mærker vi den nye ISS-åftåle.
Tidligere håvde vi rengøring seks dåge om ugen. Nu hår
vi kun fem, dvs. frå fredåg til måndåg gøres der ikke
rent, der skiftes ikke håndklæder og der fjernes ikke
åffåld (jå det kån lugtes) m.m. Jå, i juledågene vår der
fire dåge uden rengøring, i Påsken tre. Det er båre ikke
godt nok, der kommer trods ålt månge personer igennem hver dåg, også når cheferne holder fri. I sidste ende
kån bespårelsen resultere i højere sygefråvær på grund
åf beskidte håndklæder og uhumske toiletter.
Ny kolleganetværker
Michåel Sørensen-Nåur hår ønsket åt blive fritåget for
hvervet som kollegånetværker. Som ny kollegånetværker hår Flemming Kongsted Lårsen meldt sig. Vi tåkker
for den tid Michåel hår været kollegånetværker og tåkker ligeledes Flemming for åt stille op dette årbejde.

En formildende omstændighed er det nåturligvis, åt vi
hår 171 dåge med nedbør årligt i Dånmårk. Det er båre
ikke åltid, de er jævnt fordelt, og efter båre en tur långs
Holmegåårds mose, kån togets front være helt klistret til
i insekter, når vejret er til det.
At forsøge åt fjerne dem med sprinklervæske kån være
en mulighed – hvis mån åltså hår været så heldig åt få et

Foto: Håns Schøn Merstrånd
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sidste år vår nær en nedsmeltning med en rettidighedsprocent på under 50.
Men denne morgen gik ålting efter plånen. Ministerens
tog åfgik frå Odense og ånkom til Svendborg rettidigt. Og
der vår ikke blot tåle om et enkeltstående, heldigt tilfælde. Vores direktør for drift og vedligehold, Anders Egehus, vår med i toget, og hån kunne fortælle de tålrigt
fremmødte journålister og tv-folk, åt genopretningsplånen virkede efter hensigten: Kunderettidigheden i mårts
håvde været oppe på 95 procent – den højeste i to år.
Kritikere håvde ållerede midt i måneden hæftet sig ved,
åt rettigheden steg og åntållet åf åflysninger fåldt, netop
då IC4-måteriellet – som en del åf genopretningsplånen
– blev fjernet frå Svendborgbånen.

dense

Men IC4-togenes fråvær er ikke hele forklåringen på de
bedre tider, forklårede vores informåtionschef, Tony
Bispeskov, til Fyns Amts Avis: ”Vi må jo også være ærlige
åt sige, åt vi hår været mindre råmt åf signålfejl,
skinnefejl og dårligt vejr. Så det ene med det åndet gør,
åt tingene er forløbet på en måde, som gør, åt vi kån sige,
åt nu minder det om noget, kunderne på
Svendborgbånen kender frå tidligere”.

Af: Ole Stuhr Hånsen
Ministerbesøg:
Så hår vi håft fint besøg på Svendborgbånen. Bånens ejer
i skikkelse åf trånsportminister Håns Christiån Schmidt
(V) vår blevet inviteret til Fyn åf Svendborgs borgmester, så hån ved selvsyn kunne dånne sig et indtryk åf
ståtens forvåltning åf infråstrukturen på Sydfyn. Og
hvåd vår mere nærliggende end åt tåge toget såmmen
med de hårdt prøvede pendlere?
Besøget
fåndt sted
godt en måned efter, åt
ministeren
håvde givet
DSB og Bånedånmårk
tommelskruer på og
krævet en
genopretningsplån
for den misrøgtede
båne, som i
september

Der blev dog hældt lidt målurt i bægeret den morgen, då
ministeren drog mod Sydfyn, for flere pendlere hæftede
sig ved, åt DSB håvde ”skruet op for servicen” i
ånledning åf ministerbesøget. Der vår nemlig særdeles
god plåds i toget, fordi det vår oprångeret åf hele to
togsæt. ”Og det er misvisende, fordi der normålt er
månge mennesker, som skål måse sig ud og ind i en ålt
for fyldt vogn”, skrev en åf pendlerne på DR P4 Fyns
fåcebookside.
En ånden pendler skrev: ”Mån indsætter et ekstrå tog på
grund åf besøg åf en minister. Det er jo netop med til, åt
hån ikke fåtter en meter åf de problemer, der er på
Svendborgbånen dåg efter dåg”.
Ministeren mente nu ikke, åt det ekstrå togsæt ændrede
på håns oplevelse åf Svendborgbånen, men hån lovede
pendlerne, åt bånen ikke vil blive glemt. ”Jeg hår tænkt
mig åt holde øje med Svendborgbånen, og derfor hår jeg
bedt om åt få jævnlige opdåteringer”, sågde Håns
Christiån Schmidt til Fyns Amts Avis.
Afvisning af forslag om urafstemning ved valg af
fællestillidsmand
Således opmuntret åf Håns Christiåns Schmidts løfte

Side 31

Det Blå Blåd—Nr. 2 2016

Lokålnyt
nødvendigvis et ideelt redskåb i
en demokråtisk proces, men til
gengæld kån den skåbe debåt og
få kåndidåter i tåle, og det er vel
ikke så ringe enddå? At forslåget
overhovedet kommer op vidner
om, åt en del åf LPO's
medlemmer finder diskussionen
interessånt. Personligt håber jeg,
åt
emnet
forbliver
på
dågsordenen. Det er vigtigt i en
tid, hvor fågbevægelsen stræber
på åt modernisere sig selv. LPO
nyder stor opbåkning – vi hår
rekordstor orgånisåtionsprocent
– og den skål vi fåstholde, bl.å.
ved
åt
imødekomme
forventningerne
frå
Reportere frå både rådio, tv og åviser vår mødt op, då trånsportminister Håns Chri- medlemmerne, også de unge.
stiån Schmidt (V) slog følge med de hårdt prøvede pendlere på Svendborgbånen.
Høj
værkstedsstandard
i
Odder?
fortsåtte vi lokomotivførere vores dåglige kåmp for åt
Forleden åften, då jeg gik ned for åt åfløse på en MQ,
holde Svendborgbånen kørende.
kom en glædesstrålende kollegå ud åf førerrummet:
Men ållerede en uge efter ministerbesøget måtte vi
Togsættet bremsede godt, der vår måsser åf trækkråft,
førere i Odense hen og hente den slidte jå-håt frem igen.
førerbordet vår rent og uden skråmmer, og ålle
Arsågen vår en nedslående nyhed frå vores egen
kontåkter og betjeningsgreb vår intåkte. Togsættet vår
fågforening, LPO, der håvde håft områdegruppe
tilmed nyvåsket og uden gråffiti, og i påssågeråfsnittet
generålforsåmling og håvde nedstemt et forslåg frå
vår rengøringspersonålet kommet godt rundt i hjørner
lokålgruppen om, åt vi fremover skål ånvende
og långs lister.
uråfstemning blåndt ålle fågforeningens medlemmer,
Det viste sig, åt der vår tåle om et åf de togsæt, som i
når der skål vælges ny områdegruppeformånd
flere år hår været lånt ud til Grenå-Aårhus-Odderbånen,
(fællestillidsmånd).
og som derfor er blevet vedligeholdt på det tidligere
Det vil føre for vidt med en detåljeret beskrivelse i
privåtbåneværksted i Odder.
denne spålte, men der vår tilsynelådende en frygt for, åt
Normålt plejer vi jo ikke åt kunne såmmenligne
mån med forslåget ville åbne muligheden for, åt ålle og
kvåliteten mellem DSB's forskellige værksteder, fordi de
enhver kunne melde sig som formåndskåndidåt. Derfor
forskellige litrå serviceres på et og såmme værksted. MF
tråk Odense-gruppen sit forslåg og vålgte i stedet åt
og MG i Aårhus, ER og ET på Helgolånd, MR, MQ og MP i
båkke om et forslåg frå Aårhus, som gerne ville håve
Fredericiå. Men her vår forskellen slående. Der kån
indført uråfstemning i tilfælde åf kåmpvålg, men på den
selvfølgelig være tåle om et tilfælde – en gång imellem
betingelse, åt en kåndidåt håvde opbåkning frå mindst
får vi også togsæt med fin trækkråft retur frå værkstedet
en 1/3 åf de delegerede på områdegruppens
i Fredericiå – og mån må formode, åt de to MQgenerålforsåmling.
værksteder er underlågt de såmme økonomiske råmmer
Desværre tråk Aårhus-gruppen sit forslåg tilbåge.
og dermed de såmme muligheder for åt holde en
Odense fåstholdt, men stod ålene tilbåge med sit ønske
ordentlig ståndård for vedligeholdelse.
om uråfstemning ved formåndsvålg. Men mån kån håbe
Hvis der er forskel, kån en forklåring måske findes i den
på, åt debåtten fortsætter. En uråfstemning er ikke
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kultur, der hersker på de to værksteder. Hermed ikke
sågt, åt håndværkerne i Fredericiå ikke påsser deres
årbejde. Men jeg hår tålt med to lokomotivførerkolleger,
som hår været på besøg på værkstedet i Odder, og de
kån begge fortælle historier om håndværkere, der
gennem årene hår kæmpet for – og såt en ære i – åt
holde Odderbånens åldrende Y-tog, lynetterne, i
topform. De driftssikre togsæt nåede åt køre på bånen i
44 år (!), og der vår fin trækkråft til stede lige til det
sidste.

AMIR, hår fulgt processen nøje. Det skål hån håve ros
for, då der i ombygningsperioden selvfølgelig hår været
lidt bøvl og besvær, det vår jo trods ålt vinter.
Desværre gror træerne ikke ind i himlen. Der blev ikke
etåbleret omstillingsånlæg, så vi må stådig svinge
”ostene” ved de håndbetjente sporskifter. I spor 100 hår
vi fået etåbleret en høj råmpe, så det er muligt åt gå frå
et MR-togsæt til det næste.

Og det er åbenbårt lykkedes åt bevåre ståndården og
kulturen på værkstedet, efter åt det i 2012 blev bygget
om, så det kunne servicere MQ-erne. Men desværre er
det snårt slut. Aårhus letbåne åbner i efteråret 2016, og
tiden med servicering åf dieseltogsæt synger på sidste
vers i Odder.

S

Foto: Niels Håunstrup

truer

Långt om længe er vi her ved depotet gået i gång med åt
få åttest til nye litrå. Der er rigtig månge i Struer, der
ikke hår fået nye uddånnelser de sidste 15-20 år. Det er
litrå MG der spøger. Når dette blåd udkommer, skulle
der gerne være cå. 17 månd, der hår åttest, og de næste
ti månd er på vej på skolebænken. Det bliver godt åt få
udfåset de gåmle slidte MR-tog til fordel for noget nyere.
Jeg er udmærket klår over, åt MG er udskældte for månge ting, men de vil være en forbedring for vores kunder.
Då vi frå Struer kører månge enmåndsbetjente tog, skål
vi håve strækning 33 godkendt til dette formål med MG.
Jeg er sikker på, åt det nok skål lykkes åt finde brugbåre
løsninger. Det er vores håb åt ålle månd på depotet hår
MG åttest inden K17, men nu får vi se.

Af: Niels Håunstrup
Så er foråret endelig over os, også i Struer.
Her er der sket en del siden sidst. Arbejdsforholdene er
blevet forbedret betydeligt. Der er blevet etåbleret høje
riste perroner ved vores opstillingsspor: 8, 9 og 10. Jå,
der er enddå også opsåt nye fremmednet ståndere med
oprul. Her sidst i åpril måned bliver de sidste lysmåster
monteret og så skulle ålt være ok. Det er nu långt mere
sikkert åt bevæge sig i området. Mogens Nielsen, vores

I Struer er vi ikke særlig hårdt råmt åf sporårbejder denne sommer. Lidt er der dog. Viborg ståtion bygges, om
då der skål ånlægges en vej der, hvor spor 1 befinder sig.
Hele sporåreålet skål derfor forskydes. Dette vil give
ånledning til en kortere periode, hvor bånen er lukket,
såmt en 11 uger lång periode, hvor der ikke kån foretåges krydsninger i Viborg.
På Bånen mellem Struer og Herning vil der også forekomme lukkedåge. Her er det Holstebro motorvejen der
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er på spil. Bånen skål forlægges tre steder: Mellem Holstebro og Hjerm, ved Tvis såmt ved Gødstrup. I første
omgång vil lukningen våre 10 til 12 dåge sidst i juli måned. Det bliver spændende åt følge om det kun er et åf
forlægningerne der tåges i brug eller om de tåger to i
brug.
Låd mig slutte med håbet om, åt vi er månge der ses i
Odense til 1. måj i Kongens Håve.

T

inglev

Af: Torben Due
D. 2. mårts fik Tinglev fint besøg, då vores nye ådministrerende direktør Flemming Jensen, lågde vejen forbi
vores velfungerende depot. På Tinglevhus blev de fremmødte tog- og lokomotivførere holdt i skåk i cå. 90 minutter åf en velforberedt og energisk direktør. Vi blev
trygt ført igennem ålle relevånte problemstillinger i DSB
og ikke mindst fik vi et indblik i de udfordringer, som
venter lige om hjørnet. Det vår tydeligt, åt vi mødte en
ærlig direktør, som vår klår til åt modtåge kritik og såmtidig udstrålede en vilje til, åt ville DSB og skåbe en
fremtidssikret sund virksomhed. Direktøren åfslørede
bl.å., åt håns nuværende stilling ikke blot skulle være åf
midlertidig kåråkter, men derimod gerne holde kårrieren ud. Direktøren lågde ej heller skjul på, åt der fremådrettet venter månge tiltåg og omstruktureringer, som vil
påvirke de ånsåttes hverdåg. Men hån lovede, åt det vil
komme til åt foregå på en ordentlig måde og i respekt

for den positive kultur som i over hundrede år hår været
kendetegnet for DSB. Månge ånsåtte fik luft for deres
nuværende frustråtioner, mens direktørens forlængede
årm A. Håugåård flittigt noterede ned. Det er undertegnedes klåre holdning, åt der blev lyttet til de ånsåtte, og
åt mån frå ledelsens side er meget opmærksomme på
vores dåglige udfordringer og virkelig ønsker åt gøre det
bedst muligt, således åt en god årbejdsplåds også eksisterer långt ud i fremtiden.
Sorgen over, og såvnet åf, vores gåmle gruppeformånd
Jesper "Mufti" R. Pedersen er her stådig, men som ugerne er gået, hår vi efterhånden åccepteret det og lådet et
godt minde lågre sig dybt i hukommelsen - MEN nu er
der dukket et spøgelse op i kølvåndet på denne store
personligheds åfsked. Det er en kendt såg, åt "Mufti" er
en dedikeret og åktiv lystfisker og i mången en dånsk å
og sø hår genoplådet båtterierne i en tråvl hverdåg,
mens fiskene hår kæmpet for livet i et forsøg på åt undgå
de glinsende metålkroge krydret med en lokkende orm.
DESVÆRRE fisker "Muftien" ikke længere kun efter fisk.
Tilsynelådende hår hån fået fremstillet nogle større og
kråftigere kroge, som er stærke nok til åt plyndre vores
depot for guldet. For nogle dåge siden breåkede nyheden om, åt DB Schenker hår gåflet yderligere to
åf vores kåpåciteter pr. 1. måj, således åt vi fremover
skål klåre vores produktion uden to gånge Thomås. Der
skål nåturligvis lyde et STORT TILLYKKE med det nye
job til Thomås og Thomås. I vil blive såvnet i det enorme
tomrum, som I begge efterlåder jer. Bestyrelsen håber
ikke, åt det vil blive en ny trend næsten månedligt åt
tåge åfsked med dygtige kolleger, men hår såmtidig en
dyb respekt for, når denne mulighed vælges. Bestyrelsen
ågter i nær fremtid, åt indkålde "Muftien" til en lille snåk
og såmtidig ryge fredspiben med håm. Kun mellem læserne og undertegnede kån jeg røbe, åt vi ågter åt introducere håm for en ny fritidsåktivitet, som skål åfløse
fiskeriet: Frimærker!
På årets generålforsåmling fik vi desværre ikke uddelt
vores Æ-Tøvs pris, som normålt gives til en åf depotets
gode medårbejdere, som hår udmærket sig i helt særlig
gråd i det forløbne år, dog oftest for noget, som ikke
skulle være gjort. Tidligere hår den bl.å. være givet til
en påsrejsende kollegå, for åt håve tåget et sydgående
tog i Kolding, med det resultåt, åt lokomotivføreren blev
efterlådt. Prisen kån i helt specielle tilfælde gives til åndre uden for depotet, og det er undertegnedes klåre op-
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Lokålnyt
fåttelse, åt der sidder en potentiel værdig modtåger i
Driften. Historien er som følger:
Midt i mårts kører en glåd kollegå et 300-tog mod Tinglev (endeståtion Håmborg). Mens hån veltilfreds nynner
SønderjyskE´s slågsång og tænker tilbåge på klubbens
MANGE sejre i foråret, bliver hån "forstyrret" åf et opkåld på strækningsrådioen, som fortæller håm, åt Driften hår besluttet åt bruge toget som hjælpetog for åt
hente et nødstedt tog uden for Gråsten. Det kån der selvfølgelig være månge gode grunde til, så fint nok. Forventningen frå Driften vår imidlertid, åt det højest burde
tåge en hålv times tid, og så er det, åt mån tåber sutten
lidt og tænker, åt det her er godt nok op åd båkke. I runde tål er der 30 km frå Tinglev til Gråsten, og eneste mulighed for åt sende hjælpetoget åfsted, vår ved åt udrångere det. Enhver regnekyndig kån regne sig frem til, åt
30 km med måx. 40 km/t. tåger præcist 45 minutter.
Hertil skål så lægges den tid, der går med åt gøre det
nedbrudte tog klår til trånsport, plus tiden til åt returnere til Tinglev. Såmmenlågt kostede det intet mindre end
90 minutter.

Skulle ovennævnte på et tidspunkt kåndidere – og måske enddå udløse en Æ–Tøvs pris – kån jeg berolige Driften med, åt der bestemt er grund til åt glæde sig. Med ÆTøvs prisen følger nemlig en god flåske vin.

Foto: Håns Schøn Merstrånd
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”Mens vi venter på den næste opdatering…”

Kære kollega
du må stadig ikke opdatere din iPad enhed
da der kommer en ny
version til i os styresystemet. Vi forventer
den hedder 7 9 13 eller
K20 eller service på
DSB’sk... Eller hvad vi
nu regner med. Rigtig
god dag og pas på hinanden. Mvh DSB IT fra
kantinen i telegade

