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Lederen
Skoma’r bli’ ved din læst!
Af: Preben S. Pedersen

Efteråret nærmer sig efter en dejlig lang og varm sommer. På trods
af det gode sommervejr har vi omsider fået mulighed for at afvikle
togtrafikken nogenlunde planmæssigt. Tidligere års utallige forsinkelser på grund af dårligt vedligeholdte spor har vi stort set været forskånet for. Der er dog lang
vej endnu før vi er i mål, og vi slipper for de mange LAér.
Den trafikafviklingsmæssigt
uproblematiske sommer har tilsyneladende givet transportministeren og hans embedsmænd fred
og ro til at tænke tanker. Det har
blandt andet betydet at man har
barslet med ideen om at indføre
simulatorer til brug i uddannelsen
af lokomotivpersonale.
Nu er brugen af simulatorer indenfor vores fag ikke nogen ny foreteelse, det har været kendt i årtier
og markedet har, af kompetente
fagfolk, været afsøgt i flere omgange. Det er dog endnu ikke lykkedes, at finde et koncept som
teknologisk, pædagogisk og økonomisk matcher danske forhold.
En detalje som ikke-fagfolkene i
ministeriet åbenbart har valgt helt
at overse, for i stedet at kaste sig
ud i et hovedløst økonomisk og
trafiksikkerhedsmæssigt skandaleprojekt.
LPO DSB er hverken maskinstormere eller simulatorforskrækkede.
Vi deltager gerne i endnu en afsøgning af markedet, og en efterfølgende drøftelse af fordele og
ulemper ved at integrere simulatorundervisning i uddannelsen af
lokomotivførere. Men det må være

en absolut forudsætning at indførelsen af ny teknologi ikke forringer en allerede alt for amputeret
og komprimeret lokomotivføreruddannelse på bekostning af sikkerheden i dansk jernbanetrafik.
Ifølge transportministerens forslag
skal indførelse af uddannelsessimulatorer holde operatørerne skadeløse. Da vi ikke har nogen som
helst forventning om (eller tillid til)
at politikerne agter at trække pengene op af ”den store kasse”, kan
investeringerne kun finansieres
ved hjælp af endnu en afkortning
at uddannelsesforløbet.
LPO DSB vil under ingen omstændigheder acceptere yderligere forringelser af lokomotivføreruddannelsen.
LPO DSB har altid været åben for
forslag til forbedring af lokomotivføreruddannelsen. Vi arbejder til
stadighed, tæt sammen med vores arbejdsgiver – DSB – for at
opnå forbedringer af uddannelse,
sikkerhed, miljø- og klimaforanstaltninger og drift. Alt sammen
med det mål for øje, at gøre det
attraktivt at benytte toget.
I al beskedenhed mener vi faktisk,
at DSB’s ledelse og medarbejdere
er rigtig gode til, i et godt samarbejde, at udføre det arbejde vores
trafikkontrakt beskriver. Derfor
virker det stærkt demotiverende
for os ansatte, (og givetvis også
vores ledelse) at vi ikke kan få lov
til at gøre det vi er bedst til. I stedet, bliver vi endnu en gang udsat
for Transport- og Undervisningsministeriets bedreviden vedrøren-
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de jernbaneforhold.
På Dansk Jernbaneforbunds kongres i 2008 takkede transportministeren for forbundets invitation til
samarbejde. Han sluttede sit - i
øvrigt glimrende - indlæg af med
at inviterer forbundet til yderligere
drøftelser vedrørende fremtidig
jernbanedrift. Meget vand er løbet
i åen siden, men ellers er der ikke
sket meget andet. Invitationen fra
ministeriet er aldrig dukket op. Det
kan selvfølgelig skyldes manglende tid. Men muligheden for at der
aldrig har været noget reelt ønske
om dialog med den faglige organisation, forekommer bedrøveligt
nærliggende.
LPO DSB ser helst, at vi som faglig organisation har et godt samarbejde med alle landets politikere –
uanset partifarve. Vi mener at det
er strengt nødvendigt hvis vi sammen skal sikre god, sikker, miljøvenlig og rentabel jernbanetrafik til
glæde for hele det danske samfund.
Skulle der blandt landets politikere
være nogen som deler vores ønske om et tættere samarbejde,
kunne vi meget passende starte
med at se på resultatet af udskilningen af DSB og Banedanmark.
Vi skal ikke lægge skjul på, at vi
gerne så, at drift og infrastruktur
atter blev samlet. Hér ville der
kunne opnås en reel – og ganske
betydelig – rationaliseringsgevinst,
som formodentlig ikke vil være
uvelkommen i kommende finanslove?
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"6 skarpe" til Per Baktoft
Direktør for Fjern- & Regionaltog
Af: Torben Sonne
Underdirektør Per Baktoft er tiltrådt
stillingen som ny chef for DSB
Fremføring, i den anledning har Det
Blå Blad fået mulighed for et interview med Per i Fremførings nye
lokaler på Otto Busses Vej.
Per kommer fra DSB S-tog, hvor
han har været chef for Teknik og
Vedligeholdelse i 2,5 år.
Per startede sin karriere ved DSB
som maskinarbejderlærling på Centralværkstedet i Århus. Herefter arbejdede Per en årrække uden for
DSB som håndværker inden han
uddannede sig til statsautoriseret
ejendomsmægler. Efter 15 år kom
Per tilbage til DSB i 1980, hvor han
tog en lederuddannelse på Jysk
Teknologisk Institut. Per fungerede
som værkmester på Centralværkstedet i Århus. Da Johannes Pedersen blev Direktør for DSB Materiel
tog udviklingen fart med fusioner af
de forskellige værksteder og effektiviseringer i driften, i den periode har

Per været med til at sammenlægge
og udvikle DSB Materiel, og blev
chef for Vedligehold Togsæt i 1997.
Når du ser tilbage på din hidtidige
karriere ved DSB, hvad har så været det mest spændende?
"Der har været mange spændende
opgaver omkring hele processen
med fusion af værksteder med effektiviseringer og rationaliseringer af
det gamle DSB op gennem 90erne.
Strukturændringen med effektivisering i klargøringsprocessen var jeg
meget beskæftiget med. Da jeg blev
chef for Teknik og Vedligeholdelse
på S-tog var asbestsagen netop
afsluttet, men kun 3 dage efter kunne jeg på tekst tv læse, at asbestsagen nu blev afløst af en støvsag på
værkstedet i Tåstrup. Støvet fra
undervogne og bogier hvirvlede op
når håndværkerne brugte trykluftværktøj til at demontere materiellet.
Arbejdstilsynet blev involveret. Vi fik
udrettet et godt stykke arbejdsmiljøarbejde og flettet arbejdsmiljøet
bedre ind i den daglige ledelse. I
næste uge skal jeg ud og overrække arbejdsmiljøprisen til S-togenes
værksted i Tåstrup, så inden for 1 år
har vi fået styr på arbejdsmiljøet
derude.
Så spændende udfordringer har der
været hele tiden, og nu er jeg så i
Fremføring".
Hvilke overvejelser gjorde du inden
du sagde ja til stillingen som chef
for Fremføring?

Per Baktoft
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"Jeg tænkte, at nu måtte det være
tid til at slappe lidt af. Nej spøg til
side, men jeg gjorde mig ikke de
store overvejelser, det er en verden
jeg ikke kender meget til, ud over
hvad man hører på rygtebasis. Men
jeg har jo været med i periferien af
Fremføring og kan da genkende en
del af jargonen og måden at gøre
ting på.
Den store udfordring for mig bliver
at lære Fremføring rigtigt at kende,
derfor rejser jeg i denne tid rundt i
landet til tjenestestederne og taler
med gruppeledere og medarbejdere".
Det Blå Blad

Hvad er dit umiddelbare indtryk af
Fremføring?
Jeg oplever, at der er et stort engagement og energi hos personalet i
Fremføring, udfordringen bliver at
samle den motivation og energi til,
at vi får en fælles opfattelse af hvornår Fremføring er en succes.
Hverdagens små problemer skal
løses lokalt i dialog mellem ledelse,
medarbejdere og de faglige organisationer i det daglige arbejde. Det
gælder i både arbejdsmiljøudvalg
og samarbejdsudvalg.
Vi skal undgå at bruge tid på småting og bruge vores samarbejdsudvalg til at se fremad og tænke nyt.
Vi skal ikke se på historien men på
fremtiden!
Hvilke udfordringer synes du er de
vigtigste for Fremføring i den kommende tid?
Det vigtigste er selvfølgelig at levere
vores kernekompetence "tog til tiden" men også sikre, at Fremføring
hele tiden er en succes. Kun hvis vi
kan levere varen til den rigtige pris,
får vi mulighed for at præge udviklingen. Hvis vi er attraktive, får DSB
mulighed for at forhandle en bedre
Trafikkontrakt i 2014. Forretningsmæssigt skal vi udvikle os og regulariteten skal være i top. Vi skal se
fremad mod de store opgaver der
venter. Hvordan vi skal forholde os
til interne og eksterne udbud. Hvad
med den grænseoverskridende kørsel på de faste forbindelser? Hvis vi
forsat skal have danske lokomotivførere beskæftiget kræver det at vi
er attraktive og konkurrencedygtige".
Hvordan vil lokomotivførerne opdage at der er kommet en ny Fremføringschef?
"Jeg håber at de vil få en fornemmelse af hvilken vej Fremføring skal
og hvor der er mere fokus på de
fremadrettede mål. Vi skal have
fokus på de kommende generationer og gøre Fremføring til en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække
de bedste medarbejdere. Skabe

bedre rammer for samspillet mellem
arbejdsliv og familieliv, det håber
jeg at vi kan på sigt. Unge mennesker ser ikke et perspektiv i at skulle
aflønnes efter anciennitet over 8
eller 15 år, det håber jeg at kvalifikationsløn kan ændre på".
Hvordan vil du beskrive dig selv
som leder?
"For flink tror jeg. Jeg kan lide at
have med mennesker at gøre, jeg
vil gerne skabe resultater i dialog og
jeg går ind for værdibaseret ledelse,
men når vi har aftalt et mål og er
blevet enige om vejen så forventer
jeg også at vi rykker efter det. Mine
tidligere medarbejdere vil nok beskrive mig som en anelse resultatorienteret".
Hvad laver du i din fritid?
"Vi har en båd, så når agter fortøjningen er smidt og sejlet er sat så

Fremføringschef Per Baktoft
kommer der er ild i piben, så er stikket rent arbejdsmæssigt trukket ud.
Jeg har også en lille fiskehytte ved
Karup Å, her nyder jeg at gå ned og
fiske tidligt om morgenen. Sådan en
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stille morgen er der godt nok langt
til København".
Det Blå Blad takker for interviewet
og ser frem til et godt samarbejde i
Fremføring under din ledelse.

- dit blad, mit blad, vores blad

Arbejdsmiljø - den sydfynske variant
Af: Peter Kanstrup, lokalgruppeformand Odense
Fra køreplanskiftet 2010 fjernes den
overliggende - og regularitetsfremmende - stamme i Svendborg af
"sparehensyn". LPO Odense har i
enhver sammenhæng, siden det
kom os for øre, udtrykt vores bekymring for denne beslutning. Jeg
vil med denne artikel prøve at redegøre for vores synspunkt.
Som følge af de kaotiske tilstande
som eksisterede på Svendborgbanen efter banens forrige sporombygning i 2003, blev det - som en
del af en lang række tiltag - aftalt at
køre den normale drift med overliggende stamme i Svendborg i hele
den del af driftsperioden, hvor der
køres med ½ time drift, og dermed
hyppige krydsninger.
Ideen var - og er fortsat - at give
mulighed for at hente ca. 5 min på
krydsningen i Svendborg, og derved

sikre, at der kan opnås den størst
mulige tidsgevinst på dage med
forsinkelser.
Grundsynspunktet er ikke så meget
sikring af den rettidige afgang ud af
Svendborg. Det er selvfølgelig også
vigtigt. Det er imidlertid vigtigere at
sikre rettidig ankomst i Stenstrup,
som er den første krydsningsstation
i nordgående retning på den enkeltsporede bane.
Matematisk set er det således, at de
forsinkelser der i en given driftssituation opstår på en enkeltsporet banestrækning kun kan elimineres,
hvis:
- Der køres over maks. hastigheden (forbudt og umuligt når toget er
ATC overvåget).
- Der er et solidt tillæg til køretiden
indarbejdet mellem krydsningsstationerne, eller…
Det Blå Blad

- Ved at gøre krydsningerne på
stationerne "skarpe", altså køre ud
og ind i samme minuttal.
Da en køretidsforlængelse frem
mod banens endestation i Svendborg vil forkorte vendetiden på stationen er det ikke en brugbar løsning.
Den eneste matematiske løsning
var - og er fortsat - at gøre krydsningen på endestation (Svendborg)
"skarp". Det kan i sagens natur udelukkende gennemføres, hvis der
køres med overliggende stamme,
dvs. det tog som ankommer kører
ikke tilbage med det samme, men
venter til det næste tog ankommer. I
Svendborg giver det en opholdstid
på 36 i stedet for 6 minutter.
Det skal for fuldstændighedens
skyld med, at den seneste sporombygning i sommeren 2009, har forbedret banens tilstand, og givet mu5

lighed for at øge hastigheden fra 80
til 120 km/t over en strækning på
knap 4 km. Fra K10 øger det vendetiden i Svendborg med 1-2 minutter.
Man skal dog ikke være matematiker for at kunne se, at det er et tiltag
i familie med den berømte dråbe i
havet...
Nu er det jo ingen nyhed, at ideen
med den overliggende stamme er
under pres. Vi har i LPO Odense i
de forgangne 6 år stædigt holdt fast
i denne løsning. Ikke bare fordi
DSB's kunder har krav på et godt
produkt med så mange rettidige tog
som muligt, men fordi der er tale om
et meget vigtigt arbejdsmiljømæssigt tiltag. Det har uheldigvis været
meget vanskeligt at forklare vores
arbejdsgiver.
LPO Odense er af den overbevisning, at vores ledere mener, at vi
blot ønsker at sidde på havnekajen i
Svendborg og slikke solskin i den
ekstra halve times vendetid. Det er
naturligvis også dejligt at sidde der
og rekreere, i hvert fald om sommeren, men det er nu ikke arbejdsmil-

De sidste 13 km. mellem Stenstrup
og Svendborg er ofte problematiske
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jøtemaet: traditionel stressforebyggelse via rekreation, som driver os.
Vores fokus er på emnerne: chikane, verbale overfald, vold og trusler
om vold.
Når det opstår større uregelmæssigheder i driften på Svendborgbanen - som oftest pga. signaluorden har det hidtil været sådan, at togene
- for at tilstræbe rettidig toggang
mod Odense - ofte er blevet vendt i
Stenstrup, idet driftsledelsen ikke
har haft tålmodighed til at afvente,
at forsinkelserne naturligt er blevet
udfaset ved hjælp af de "skarpe"
krydsninger i Svendborg, hvorimod
vi alle - ansatte og brugere - har
haft stor glæde af den overliggende
stamme i situationer med mindre
forsinkelser.
De omtalte vendinger i Stenstrup er
i alt for mange tilfælde sket under
helt kaotiske forhold, hvor lokomotivføreren af "driften" er blevet beordret til at tømme tog fyldt med passagerer ud på perronen i Stenstrup.
Der har de så skullet afvente videre
bustransport - i flere tilfælde i mere
end 30 min - i øvrigt uden adgang til
hverken toilet eller rindende vand,
og uden tilstrækkelig afskærmning
til alle for vejrgudernes vrede. Ikke
underligt har det afstedkommet meget voldsomme frustrationer, som
passagererne - heller ikke overraskende - vender mod DSB's eneste
repræsentant på stedet, nemlig lokomotivføreren. Alle lokomotivførere
i Odense har prøvet at blive overfuset af vrede kunder i ovennævnte
situation. Alt for mange har måttet
søge tilflugt i førerrummet, med døren låst og med ophidsede passagerer råbende ind gennem
"sprækken". Ydermere er en del
blevet truet, nogle endda meget
alvorligt, og sidst men ikke mindst har et par stykker haft "fornøjelsen"
af at blive spyttet på.
LPO Odense har gennem årene
lagt megen energi i at finde en tilfredsstillende løsning på det arbejdsmiljøproblem. Da vi næppe
kan "opdrage" passagererne til at
opføre sig høfligt og konstruktivt i
pressede situationer, har vi i stedet
arbejdet for at eliminere den bagvedliggende årsag. I en konstruktiv
dialog med både driftsledelsen og
den tidligere fremføringschef er det
lykkedes at finde frem til nogle klaDet Blå Blad

rere disponeringsregler og sikre
utvetydige tilsagn, som (i hvert fald i
teorien) sikrer at tømning af tog kun
finder sted, når videre transport
med bus er sikret, og bussen fysisk
er til stede på stationen. I modsat
fald bliver lokomotivføreren hos sine
passagerer og sikrer, i kraft af togsættets tilstedeværelse på stationen, at de faciliteter som mangler
på stationen tilbydes i toget.
Når nu den overliggende stamme i
Svendborg fjernes, og muligheden
for "skarpe" krydsninger dermed
elimineres, er der overhængende
risiko for at antallet af "Stenstrupvendinger" øges, idet driftslederen
jo ikke efterlades med andre muligheder. Hvordan man i den situation
vil overholde førnævnte tilsagn (fra
driftsledelsen og fremføringschefen)
uden enten at investere i et kostbart
bus beredskab, eller øge antallet af
forsinkelser markant, kan jeg ikke
helt overskue, men det er naturligvis
min forventning at aftalerne overholdes, og jeg har da heller ikke i skrivende stund modtaget indikationer
på noget andet.
Og så til det mest sørgelige. Hele
tiltaget bygger - så vidt LPO Odense kan få oplyst - på et ønske om at
"spare" lønudgiften, altså sølle 30
minutter på hver vending, svarende
til ca. 35 timer pr. uge. Omregnet til
lokomotivførerarbejde svarer det
højt regnet til 1,4 fuldtidsstilling (inkl.
reserve), i øvrigt i en køreplansperiode, hvor ledelsen i Fremføring - via
samarbejdsudvalgene - har oplyst,
at der vil være overskydende personaleressourcer, dvs. "besparelsen"
kan ikke effektueres...
Skrækscenarie 2010:
- Lokomotivpersonalets arbejdsmiljø på Svendborgbanen forringes
markant.
- Regulariteten på Svendborgbanen forringes.
- DSB's udgifter til bustransport ved
driftsuregelmæssigheder øges.
- Kundetilfredsheden på Svendborgbanen falder
Der er imidlertid også den mulighed,
at antallet af driftsforstyrrelser som
følge af signal og blok uorden falder. Baseret på de seneste 6 års
erfaringer vil en sådan udvikling
ikke bare være usædvanlig, den vil
være et rent lykketræf.

Nekrolog
Det var med stor sorg, at Områdegruppen den 20. september modtog
beskeden om at Lokomotivfører
under uddannelse, Ronnie Aarup
Zakrisen var afgået ved døden pga.
de alvorlige kvæstelser han havde
pådraget sig ved jernbaneulykken
ved Søderup.
Ronnie fremførte regionaltoget lørdag morgen den 19. september
2009 fra Kalundborg sammen med
sin kørerlærer. I overkørslen ved
Søderup påkørte de en lastbil som
tilsyneladende havde overset både
varslingsanlæg og bomme. Ved den

Nekrolog
Det er med stor sorg, at vi ved Depot Kalundborg har fået meddelelsen om, at Jørn Tystrup Hansen er
afgået ved døden den 5. september, efter længere tids kamp mod
kræften, Jørn blev kun 56 år.
Jørn har været ansat i DSB i 28 år
heraf de fleste ved depot Kalundborg. Han efterlader sig en datter
på 20 år.
Jørn var en glad og livlig sjæl og
deltog, når det var muligt, i depotets
aktiviteter både tjenstligt og ved

Nekrolog
Det var med stor sorg, at lokalgruppe Nykøbing F. modtog meddelelsen om Claus Wulff Høyers alt for
tidlige død, efter et langt og strengt
sygeleje.
Claus fik nogle begyndende rygsmerter i august 2008, og gik til en
række behandlinger suppleret med
piller, hvilket ikke hjalp, Claus kunne på ingen måde bestride sit job
som lokomotivfører og blev langtidssygemeldt. I slutningen af oktober blev han meget dårlig og haste
indlagt med nyresvigt, og lagt i respirator først på Nykøbing Centralsygehus derefter overført først til
Odense Universitets Hospital, og
senere til Herlev Sygehus. Lægerne gav ikke Claus store chancer, og

voldsomme ulykke blev lastbilchaufføren dræbt på stedet og kørerlæren blev hårdt kvæstet.

sidste ære.
Æret være Ronnie Aarup Zakrisens
minde.

Ronnie var en utrolig lovende og
velset kommende lokomotivfører på
Kalundborg depot, og meddelelsen
om hans alt for tidlige død kom som
et chok for os alle. Ronnie blev kun
28 år og efterlader sig hustruen Patricia og 3 små børn.
LPO DSB udtrykker vores dybeste
medfølelse til Ronnies familie og
venner i denne svære tid.
Ronnie blev bisat fredag den 25.
september fra Asnæs Kirke, hvor
mange kolleger fra hele landet var
mødt frem for at vise Ronnie den
private arrangementer. Jørn boede
ude på Asnæs spidsen, hvor der
ikke var internet muligheder. Man
fik ofte en sludder med Jørn, når
han også i fritiden var på depotet,
for at komme på nettet.

Ronnie Aarup Zakrisen
topplaceringer.
Æret være Jørn Tystrup Hansens
minde.

Jørn har spillet bowling i mange år.
Han synes også depotet skulle have et bowlinghold. Det var han primus motor for. Han styrede hele
papirarbejdet med tilmelding til turneringer og pointregistrering m.v.
Det er også blevet til flere pokaler
ved firmaturneringer, hvor der på
opslagstavlen har hængt fotos af
Jørn og kollegaer, som har vundet

han lå i respirator frem til sin død
den 18. februar 2009 på Nykøbing
Centralsygehus. Claus blev 59 år.
Claus blev udlært skibsinspektør på
Nakskov skibsværft, og startede
ved DSB den 1. november 1974,
efter et par ved S-togene blev han
overflyttet til Rødby F hvor han virkede indtil depotet lukkede til køreplanskift i 2008, og derefter forflyttet
til Nykøbing F.
Claus vil blive husket for sit altid
gode humør og drilske væremåde
når han var blandt kollegaer, og
Claus var til fest og farver, og deltog
altid i sociale arrangementer når det
var ham muligt. Han bidrog gerne
aktivt når det skulle laves en sketch
til en julefrokost, således vil vi huske ham for ”Den skaldede munk”
og ikke mindst, Elvis.
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Jørn Tystrup Hansen

Claus var meget afholdt og respekteret af kollegaerne, og virkede som
netværksperson indtil han blev ramt
af sygdom.
Claus efterlader sig hustruen Annie,
3 døtre 8 børnebørn og 2 oldebørn.
Æret være Claus Wulff Høyers minde

Claus Wulff Høyer
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Nyt fra lokalgrupperne
Storestrømsbroen 23. november 2007
bjerg station overfor en større sporrenovering. Det er projekteret til at
skulle foregå i perioden 7. til 23.
nov. så der slutter 1½ års LA–kørsel
ind på Esbjerg station med 20 km/t.

Esbjerg
Af: Johnny Lyngsø

Sommeren er slut og efteråret er
snart over os. vi håber at alle har
haft en god ferie og har fået ladet
op til vinterens komme.
Som beskrevet i sidste nr. står Es-

Næstved
Af: Jan Sejr Lundstrøm

Efter præcis 31 år i DSB, heraf de
28 i Næstved, har Torben Høst Andersen ladet sig pensionere med
udgangen af september måned. Vi
takker for godt samarbejde gennem
mange år, og ønsker Torben held
og lykke fremover!
Det har været en ”varm” sommer på
vores ”hjemmebane” Lille Syd. Fra
den 7. juli til den 23. august kørte
alle tog til det sydlige Sjælland, Falster og Lolland via Lille Syd.
Generelt er det faktisk gået bedre
end forventet og frygtet. Der har
sjældent været de helt store forsinkelser, og antallet af aflyste tog har
trods alt også været begrænset.
Desværre er fjernstyringen på
strækningen ikke af nyeste dato, og
den er alt andet end pålidelig. Helt
galt gik det fredag eftermiddag den
10. juni, hvor en alvorlig fjernsty8

I dette tidsrum vil der ikke køre tog
mellem Esbjerg og Bramming, og
derfor er det aftalt at der etableres
et pause og opholdslokale i de gamle billetsalgslokaler på Bramming
station. Lokalerne vil blive udrustet
efter de gældende aftaler på området. Dog med den undtagelse at der
ikke er plads til et hvileværelse.
Det forlyder for nuværende at disse
lokaler i perioden skal deles med

ringsfejl stoppede al trafik i omkring
seks timer!
Sporarbejdet på Sydbanen har også
haft meget stor indflydelse på vores
tjenester, vi har stort set kun kørt på
Lille Syd, så det bliver helt nyt nu
igen at skulle køre til København i
større stil.
Istandsættelsen af vores opholdslokaler er fortsat, denne gang har vi
fået ny gulvbelægning i vores opholdslokaler, briefingrum og gangarealer.
Alex R. Nilsen er nu officielt Regionschef for Fremføring Øst. Indtil
videre suppleres gruppeleder Ole
Bøje Nielsen af Tommy Damstedt
Nielsen, men” rumlerierne” om en
ny gruppeleder er sat i gang.
Hidtil har Alex delt kontor med Lki
Louis Antoft, men en kommende
gruppeleder skal have sit eget kontor. Derfor har Louis holdt flyttedag,
og har nu kontor ved siden af depotets undervisningslokaler på stationsbygningens anden sal. Når der
ikke lige er undervisning, sidder
Louis så mutters alene deroppe,
døren er af hensyn til bygningens
øvrige lejere låst…
Det ser nu ud til, at vi alligevel får
asfalt på vores personaleparkeringsplads! Som følge af det store
Det Blå Blad

togpersonalet, men det skulle jo nok
kunne lade sig gøre.
I tidsrummet 11. september til 2.
november skal Vejen stations sporarealer udskiftes og stationen vil
kunne betjene tog hele perioden. Til
hverdag vil arbejdet hovedsagelig
foregå om natten og i weekenderne
vil der så være spor, som er spærret pga. arbejdet. Når arbejdet er
færdigt, vil der kun være to gennemgående spor i Vejen (spor 2 og
3). Der vil dog være mulighed for at
skifte hovedspor i Vejen. Så her
slutter så over 4 års LA- kørsel ind
og ud af Vejen station med 40 km/t.

projekt til ny forplads til stationen,
måtte vi afgive vores parkeringspladser lige uden for depotet, og har
nu en plads med perlesten bag remisen. Der har været kæmpet hårdt
for at få asfalt på pladsen, og nu har
anstrengelserne endelig båret frugt!
Firmaet Q-Park overvåger nu om
uvedkomne parkerer på personaleparkeringen i Næstved.
Jeg har før vist et billede af en beskidt forrude her i det Blå Blad. Det
er jo ikke kun i Danmark insekterne
splatter ud på frontruderne, og man
behøver ikke gå længere end over
til den anden side af Øresund for at
se vask af frontruder på store stationer.
Billedet her viser vask af en frontrude på tysk ICE-tog i Linz i Østrig.
Elegant ser det ud, men som arbejdsmiljørepræsentant må man
nok rynke øjenbrynene…

Lønstatistik
Arbejdstidsregler
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Oversigt over løn og tillæg pr. 01. oktober 2009
Overenskomstansatte
Overenskomstansat: Faste løndele pr. måned
Tid som
lokomotivfører

Basisløn
Kode 2010

Ved ansættelse
9 måneder
3 år
5 år
8 år
10 år
13 år
15 år

22.594,55
23.897,14
23.897,14
23.897,14
24.185,52
25.336,63
25.336,63
25.336,63

Anc. tillæg
Kode 2036

648,27
907,58
1.815,16

Kval. tillæg
Kode 3825

648,27
1.350,57
1.350,57
1.350,57
1.350,57
1.350,57

LOKOMOTIVFØRER
Kval. tillægKode 3826

Samlet løn

Pensionsgivende

1.815,16
1.815,16
1.620,68
1.242,52
1.242,52

24.409,71
25.712,30
26.166,09
26.490,23
26.778,61
27.335,47
27.594,78
28.502,36

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Overenskomstansat: Faste løndele pr. måned
Tid som
lokomotivfører

Basisløn
Kode 2010

3 år
5 år
8 år
10 år
13 år
15 år

27.335,47
27.335,47
27.335,47
27.335,47
27.335,47
27.335,47

Anc. tillæg
Kode 2036

637,47
907,58
1.361,37

Kval. tillæg
Kode 3825
648,27
1.350,57
1.350,57
1.350,57
1.350,57
1.350,57

Overenskomstansat: Faste løndele pr. måned
Tid som
lokomotivinstruktør

Basisløn
Kode 2010

Anc. tillæg
Kode 2036

Ved udnævnelse
3 år
5 år

28.956,15
28.956,15
28.956,15

907,58
1.815,16

Kval. tillæg
Kode 3825
648,27
648,27
648,27

KØRELÆRER
Kval. tillægKode 3826
821,14
280,92
453,79

Samlet løn

Pensionsgivende

28.804,88
28.966,96
29.139,83
29.323,51
29.593,62

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

INSTRUKTØR
Samlet løn

Pensionsgivende

29.604,42
30.512,00
31.419,58

Ja
Ja
Ja

Oversigt over løn og tillæg pr. 01. oktober 2009
Tjenestemænd
Tjenestemand: Faste løndele pr. måned
Tid som
lokomotivfører

Basisløn
Kode 2000

Anc. tillæg
Kode 2036

10 år
13 år
15 år

25.336,63
25.336,63
25.336,63

648,27
907,58
1.815,16

LOKOMOTIVFØRER
Kval. tillæg
Kode 3921
1.350,57
1.350,57
1.350,57

Tjenestemand: Faste løndele pr. måned
Tid som
lokomotivfører

Basisløn
Kode 2000

Anc. tillæg
Kode 2036

10 år
13 år
15 år

27.335,47
27.335,47
27.335,47

637,47
907,58
1.361,37
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Samlet løn

Pensionsgivende

27.335,47
27.594,78
28.502,36

Ja
Ja
Ja

KØRELÆRER
Kval. tillæg
Kode 3921
1.350,57
1.350,57
1.350,57

Det Blå Blad

Samlet løn

Pensionsgivende

29.323,51
29.593,62
30.047,41

Ja
Ja
Ja

Tjenestemand: Faste løndele pr. måned
Tid som
lokomotivinstruktør

Basisløn
Kode 2000

Ved udnævnelse
3 år
5 år

28.956,15
28.956,15
28.956,15

Anc. tillæg
Kode 2036
907,58
1.815,16

INSTRUKTØR
Kval. tillæg
Kode 3921
648,27
648,27
648,27

Tjenestemand: Faste løndele pr. måned
Tid som
rangerfører

Basisløn
Kode 2000

Anc. tillæg
Kode 2036

10 år
13 år
15 år

20.820,34
20.820,34
20.820,34

907,59
1.815,16

Samlet løn

Pensionsgivende

29.604,42
30.512,00
31.419,58

Ja
Ja
Ja

RANGERFØRER
Kval. tillæg
Kode 3921
1.350,57
1.350,57
1.350,57

Samlet løn

Pensionsgivende

22.170,91
23.078,50
23.986,07

Ja
Ja
Ja

Andre tillæg og sportler pr. 01. oktober 2009
(Ens for overenskomst– og tjenestemandsansatte lokomotivførere)
TEKST
Produktionstillæg
Natpenge
Weekendtillæg
Lkf. K. tillæg
Elevtillæg
Lki tillæg
Personaleledertillæg
Perronmanager
Rangertillæg
Ansvarshavende P-rist
Sverigeskørsel A
Sverigeskørsel 5 timer
Togfremførsel for First
Tyskland B
Tyskland C
Fleksibilitetstillæg < 80 km
Fleksibilitetstillæg > 80 km

KODE
3868
6101
6203
3919
6780
3878
3807
3878
3918
6484
2990
6899
6371
2988
2987
6464
6465

BELØB
4.252,66
22,08
39,49
2.129,14
175,66
7.703,63
8.481,56
4.624,34
1.080,45
178,39
1.879,99
1.875,00
143,72
1.231,72
378,16
1.064,57
1.809,76

UDBETALT
PR.
Måned
Time
Time
Måned
Dag
Måned
Måned
Måned
Måned
Dag
Måned
Måned
Dag
Måned
Måned
Dag
Dag

PENSIONSGIVENDE
Delvis
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej

Sportler. (via ty. Sportel fra lat. sportula, dim. afledn. af sporta 'kurv'), ældre betegnelse for diæter eller gebyrer til
offentligt ansatte personer for en ydelse, ofte i lokalforvaltningen, fx for sognefogedens medvirken ved tvangsauktioner og udpantninger. Sportler var at betragte som et supplement til embedsmandens løn, der til gengæld
var ret beskeden. Da sportlernes omfang varierede fra sted til sted, kunne der være en betydelig forskel på embedsmændenes samlede indkomster.
Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi
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Oversigt over de mest almindelige tjenestetidsregler
(I tidligere udgaver af Det Blå Blad findes der mere detaljerede beskrivelser af reglerne. Reglerne beskrevet på
denne side er uddrag)
Tjenestetidslængde:
En dagstjeneste må max. være 9
timer. En nattjeneste må max. være
8 timer.
Pauseregler:
Der må maks. være 4 timer og 45
minutter mellem pauser. En pause
skal være på min. 30. minutter men
kan dog deles i 2 med minimumslængde på 20 og 25 minutter, i alt
mindst 45 minutter.
Normtid:
Den daglige normtid er på 7 timer
eller 35 timer om ugen.
For lokomotivførere i tur regnes
normtiden på følgende måde: Antallet af uger i turen x 35 timer.
For lokomotivførere i reserven udregnes månedsnormen på følgende
måde: Man følger det fridagsmønster man kan få udleveret af tjenestefordelingen. I en given måned på
eks. 30 dage trækkes fridagene i
fridagsmønsteret fra. De resterende
dage ganges med 7 timer.
Natarbejde:
En tjeneste er en nattjeneste hvis
der er tjenestetid mellem 1.30 og
4.30.
For lokomotivførere i tur må der
max være 1.35 nattjenester i gennemsnit pr. uge regnet på hele turomgangen. For lokomotivførere i
reserven må der max. være 7 nattjenester pr. kalendermåned.

Der må max være 2 nattjenester
efter hinanden.
Fridage:
Der må max være 7 arbejdsdage
mellem fridagene. Vær opmærksom
på, at HVL, SOV og AN dage tæller
som arbejdsdage.
Der skal være 104 fridage pr. år,
hvoraf de 26 skal være dobbeltfridage i forbindelse med lør/søn (fre+lør
eller lør+søn eller søn+man).
En enkeltstående fridag skal være
på mindst 40 timer dog kun 36 timer
hvis den indeholder et kalenderdøgn. En dobbeltfridag skal være
på mindst 64 timer dog kun 56 timer
hvis den indeholder 2 kalenderdøgn.
S/H fri skal være på mindst 36 timer. Det betyder at der skal være
mindst 36 timer i tidsrummet mellem
kl. 17.00 dagen før og kl. 8.00 dagen efter. Man kan altså ikke møde
før kl. 5.00 efter S/H fri.
Regler for rådighedstjenester:
En dagrådighed kan maksimalt være på 9 timer og kan forlænges til 12
timer.
En natrådighed kan maksimalt være
på 8 timer og kan forlænges til 11
timer.
Ved forlængelse gælder, at reglerne
for en tjenestes længde træder i
kraft ved første arbejdsopgaves begyndelse. Tjek ind er ikke første
arbejdsopgave.

Pausereglerne træder også i kraft
ved første arbejdsopgaves begyndelse. Vær dog opmærksom på, at
har man siddet rådighed i et tidsrum
svarende til en pause, er man nulstillet pausemæssigt.
En RDX er en tidsbestemt rådighed
og kan ikke forlænges.
Korrigering af tjenester:
En meddelt tjeneste kan korrigeres
med maks. 45. minutter i møde/sluttid med 72 timers varsel. De
45 minutter er den samlede ændring, man kan altså ikke ændre en
mødetid med 45 minutter og sluttiden med 45 minutter.
Lokomotivføreren skal have min. 5
dages tjenester meddelt på arbejdssedlen. For lokomotivførere i rammeture gælder, at det er de 5 dage
på arbejdssedlen der er endeligt
meddelt. Har man fået yderligere
tjenester meddelt, kan de ændres
med mere end 45 minutter, dog stadig indenfor rammerne i turen.
Ferieregnskab:
Ved et kalenderårs uafbrudt ansættelse optjenes følgende timer som
afvikles som ferie:
185 ferietimer, 51 UA timer og 37
timer særlig feriefrihed, i alt 273 timer. Disse timer er til rådighed i
perioden 1. maj til 30. april efter
optjeningsåret.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Tjenestemand: Er en medarbejder i stat, region eller kommune,
hvis ansættelsesvilkår i udgangspunktet indebærer, at vedkommende ikke kan afskediges før pensionering, med mindre det skyldes al-

der, svagelighed, stillingens nedlæggelse eller åremålsansættelsens
udløb. Tjenestemandsansatte har
en forpligtelse til at stå til rådighed
for arbejdsgiveren ved alle forhold
og har derfor ingen strejkeret, lige-

som de heller ikke kan lockoutes.
Tjenestemænd kan være ansat på
prøve, varigt eller på åremål.

Overenskomst: Overenskomster
er aftaler mellem en eller flere arbejdsgiver og flere lønmodtagere.
Overenskomster udgør reglerne for

løn– og arbejdsforhold for alle ansatte hos de arbejdsgivere, der har
tegnet en overenskomst enten gennem en arbejdsgiverforening eller

direkte med en fagforening.
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Aalborg
Af: Lars Rolving Jensen

Hvor farligt er farligt?
Til daglig bevæger vi os rundt med
togene med hastigheder på op til
180 km/t, uden at vi tænker nærmere over det. Nu er 10 km/t lige pludselig blevet " møj " risikabelt.
Årsagen er et defekt sporskifte i
nordenden af Skørping station. Det
er øjensynligt i så ringe en tilstand,
at man har fundet det nødvendigt at
etablere en La på, siger og skriver
10 km/t.
Det er så hvad det er, MEN i flg. SR

opstiller man IKKE standsignaler for
La i sidespor, og det er så her det
sjove kommer ind. For nu er det så
kørsel med 10 km/t , fra I-signalet til
togvejens endepunkt, og der er fandeme langt. Det tager omkring 6
min. Hvis det er med litra MR er det
uden aktiv dødmand, er det med
MF, er det med fire gearkasser der
ikke kan blive enige om hvilket gear
de skal vælge. Man må ikke benytte
sig af planlagt indrangering i spor 2,
hvilket kunne minimere generne for
personale og passagerer, for det
står også skrevet et eller andet
sted. Man kunne så vælge at frembringe et cirkulære, kun for denne
situation, men det gør man heller
ikke. Når man skal ud igen er det
også med 10 km/t.
Det forlyder fra velunderrettet kilde,
at forholdet bliver bragt i orden omkring 1. november 2009, men skal
man tro et papir som er rundsendt til

førere der har ophold i Struer til at
gæste os i vores midlertidige lokaler
på maskindepotet. Hvornår og hvorvidt vores hidtidige opholdsbygning
skal renoveres står hen i det uvisse,
men mon ikke vi er lidt mere kloge
på det om et års tid.

Struer
Af: Niels H. Christensen

Så er det atter ved de tider hvor der
skal sendes indlæg af sted til det
blå blad. Sommeren er gået på
hæld og de fleste har været på ferie, så normalt ville der ikke være
meget at skrive om. Der er dog nogle, der aldrig kunne drømme om at
holde fri eller ferie, bl.a. skimmelsvamp.
Vi er når dette læses på maskindepotet, hvor vi skal opholde os det
næste års tid, medens der skabes
nye skimmel frie lokaler til os igen.
Vi havde i længere tid klaget over at
lugten fra kælderen ikke var den
bedste, men at det var så hårdt angrebet af skimmel, var der ingen der
kunne forudse. Vores gruppeledere
skal have ros for deres indsats med
at skabe fornuftige forhold medens
vi genhuses. For nogle af os er det
et gensyn med fortiden og med længere spadseretider.
Jeg vil gerne opfordre alle udenbys

Vi er mange der går og glæder os til
DSB LIVE, men hvad var nu det….
Da vi i Struer gik på nettet for at
tilmelde os festen, kunne vi læse, at
der var sørget for hjemtransporten
for alle. Ja der var sågar indsat særtog til Kalundborg, men Struer nej
her var der ingen muligheder. HALLO vel tabte vi Midt og Vestjylland til
Arriva men vi er stadig mange tilbage ved fronten.

Onboard Service (det der før hed
Togpersonale), bliver det først lavet
i forbindelse med sporombygning i
2015.
Vi venter i spænding, og fortsætter
med at fremføre tog uden aktiv dødmand og med rystende gearkasser.
Lokalgruppe Aalborgs
hjemmeside

www.lkfab.dk

Nu når vi er ved ”forglemmelser” så
kan det jo nævnes at Struer vanen
tro havde mange med til DHL stafetten, men hvad var nu det? Der blev
kun udleveret trøjer, for vi skulle
genbruge bukserne fra sidste år.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på
at en sådan smålig nærighed kan
være skæbnesvangert i Vestjylland.
Jeg tør slet ikke tænke på reklame
værdien hvis også trøjerne spares
væk.
Jeg vil gerne opfordre DSB til at
overveje deres sponsorpolitik på ny
om ikke andet af hensyn til alle andre deltagere af DHL til næste år.
Med hilsen fra Struer.

Struerfolk blev taget med bukserne nede ved årets DHL-stafet i det der kun
blev udleveret trøjer. Her ses holdet UDEN bukser på ☺
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sat sig, og man har fået justeret det
en ekstra gang. Hvorfor man ikke
sætter strækningshastigheden op til
180 må forblive en gåde, men mærkeligt er det da, når nu vi har tog der
må køre 180.

Nykøbing F.
Af: Anders B. Pedersen

Sommeren på Sydbanen og på vores lille depot i Nykøbing var i den
grad præget af det store sporarbejde mellem Ringsted og Næstved.
Fra midten af marts til 7. juli var der
kun et spor til rådighed mellem
Næstved og Ringsted, men kun i
tidsrummet mellem 5 og 19, så om
aftenen måtte vi over Lille Syd. Fra
den 7. juli til 9. august var der helt
lukket og alle tog måtte over Lille
Syd. Det gav jo en hel del trafik på
den lille bane, og selvom den havde
sine udfald en gang i mellem må vi
sige, at det faktisk gik meget godt.
Den 9. august skulle sporarbejdet
så være færdigt, og banen åben
igen, men det kom jo ikke som den
store overraskelse, at åbningen blev
udskudt 14 dage til den 24. august.
Nuvel hellere lave det ordentligt
første gang end at skulle ud og lave
tingene om som vi har set det andre
steder, bl.a. Nørre Alslev spor 1.
Det blev så den 24. og vi kunne jo
så konstatere, at de ikke var blevet
helt færdige.
Sådan nogle signaler skal jo helst
virke, og det havde man ikke formået at få dem til mellem Næstved og
Glumsø, så man valgte at helt at
aflyse signalgivningen og vi måtte
så køre på S1ére.
Det gav lidt forsinkelser og først
blev det meldt ud, at signalerne ville
virke igen tirsdag den 25. men det
blev så senere udskudt til og med
torsdag den 27. hvor vi igen kunne
køre næsten normalt.
Ellers må man vel sige, at det ser
godt ud på strækningen. Glumsø
har fået flyttet perronen i spor 2 til
den anden side af sporet, og der er
etableret en gangbro med elevatorer, så passagerne ikke længere
skal krydse spor 1. Det er virkelig
en forbedring for vores arbejdsmiljø.
Der er La på 120 i øjeblikket, men
hastigheden skulle blive sat op til
160 på et tidspunkt når det hele har
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Fra september til december komme
turen så til strækningen mellem
Næstved og Vordingborg. Det er
mest sikringsarbejde der skal laves
så farten kan sættes op, og så skal
Lundby station også have den store
tur, men det skulle ikke påvirke driften i nævneværdig grad.
Lørdag den 29. august blev den
årlige sommerudflugt "søturen" på
Maribo sø afviklet. En tur der helst
kræver vejret er nogenlunde sommerligt, da der bliver sejlet i mindre
åbne både. Da dagen nærmede sig,
var det da også med en vis skepsis,
at arrangørerne hørte vejrudsigten,
der var den dårligste i lang tid. Men
til alt held udeblev regnen, og solen
skinnede herligt i mellem skyerne,
kun en kraftig vind måtte vi kæmpe
mod, men den ødelagde på ingen
måde det gode humør.
Ikke mindre end 36 havde tilmeldt
sig turen, hvor vi møder kollegaer
og deres bedre halvdel på en mere
afslappet måde end sædvanlig og
uden for meget jernbane snak.
Da mange ikke kommer fra lokalområdet og ikke kender til Maribo søernes spændende historie, dens unikke natur og hvad der er gjort og
hvad der fremadrettet vil blive fore-

taget for at bevare naturen, havde vi
inviteret formanden for den lokale
naturfredningsforening Carsten Drejer til at fortælle om området.
Carsten Drejer, der samtidig er tilsynsførende for Naturpark Maribo
søerne, der bl.a. overvåger at indgåede aftaler også bliver overholdt,
samtidig har han en hel unik viden
om lokalområdet og ikke mindst
søerne. I år fortalte han om et meget spændende skovprojekt indgået
med en lokal godsejer, hvor man
har udlagt en stor del af en 500 ha
stor skov til vildskov, hvilket vil sige
at skoven fremover ikke må udnyttes konventionelt. Der bliver ikke
fældet eller plantet nyt, skoven får
lov at passe sig selv, og resultatet
på sigt bliver et mere mangfoldigt
dyre, fugle, insekt og planteliv. En
skov som den så ud for mange
hundrede år tilbage, men det er en
langsom proces der vil tage generationer før det endelige resultat vil
kunne ses.
Efter et par herlige timer til søs med
vind i håret og sus i skørterne, og
med højt humør vendte vi tilbage til
udgangspunktet, hvor der i bådelagets lokaler var dækket op til et herligt ta`selv bord, hvor der de næste
par timer blev spist og skålet. Hen
mod midnat var det tid til opbrud, og
godt trætte efter den megen friske
luft, gode mad og drikkelse, fik alle
sagt pænt godnat efter en skøn dag
og et godt arrangement, der forhåbentlig gentages til næste år.

Lokomotivfører Bent Erik Jensen, Struer
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Lokomotivfører Flemming Jensen, Kalundborg

Af: Steen Rasmussen

Nu har de fleste holdt sommerferie,
efteråret er lige hjørnet og arbejdet
med de nye ture presser sig på. I
den forbindelse har der været afholdt et medlemsmøde den 27. august, hvor et fremmøde på ca. 40%
vidner om interessen trods ferietiden. Der planlægges med 24 mand
i fast tur. - Så er det lige man skal
huske, at der er 53 uger i 2009. Det
betyder, at hvis man bibeholder sin
fri weekend som i 2009, så skifter
weekenden i den nye tur/år!
Peter Augustinussen redegjorde for
de store linier i de nye ture for KB,
hvor vi får køre nætter tilbage fra
KH. Som noget nyt får vi nogle løb
til Ringsted. Det er rart med lidt afveksling/miljø nu hvor vi har afgivet
Kysten til DSBFirst.
Der bliver nu også ”rigtig” ½ times
drift København - Holbæk. De tog
numre som vi kender i dag bliver
bibeholdt i nogen grad, men tiden
tog numrene køres på falder timer
senere på dagen.
Det er aftalt med personaleleder
Uffe Holm, at der skal nogle post
ture tilbage i turene. Som det er nu,
kniber med at få posten rigtigt rundt.

anvendt her! Den midlertidige opstilling af nedstigningsramper ved styrevogne, som senere skal laves i
fuld længde, ser ikke ud til at virke
optimalt. Der er regnet med en oprangering af stammer med 4 dobbeltdækkervogne. De fleste stammer består af mere end 4 vogne så
planen er mislykket.

Ved mødet blev det ligeledes klart,
at der er et ønske fra de yngre kollegaer i reserven, at der bliver lavet
en 6 mands ramme tur, så det bliver
nemmere at planlægge familielivet
længere frem i tiden end 5 dage.
Der har været rådigheds uger i turene med ”ramme tider” og det har
fungeret udmærket. Så den kommende turstruktur bliver; 1 morgentur, 1 blandet tur og 2 eftermiddags/aftenture (den ene tidligere end
den anden) og den nye ramme tur.

Medlemmerne udtrykte en stigende
utilfredshed med personaleleder
situationen. Vi har kun en midlertidig personaleleder, Uffe Holm. Det
fremgår tydeligt ved bl.a. indsendelse af LKF rapporter, som Uffe ikke
skal modtage. Det er som om gnisten mangler og forretningen bare
skal køre. Engagementet for personalet ved depot KB er for nedadgående. Det er vist ikke inden for rammerne i sporskifte 2010.

Mogens Petersen fra Holbæk har
valgt at gå på pension med udgangen af august. Han ”afløses” af tre
nye aspiranter, som starter pr. 31.
august. Jimmy Rasmussen og Lars
V. B. Kristensen starter 1. september med kørelæreruddannelsen.
Ombygningen af pladsen mht. til
adgangsveje skulle med udgangen
af uge 39 være tilendebragt. Der
mangler kun at blive etableret en
gangbro. Under etableringen af
gangarealerne, er der udtrykt kritik
af manglende midlertidig APV, samt
at de midlertidige nedstigningsramper, som blev underkendt af arbejdstilsynet da de blev benyttet i
Århus, nu er kørt til Kalundborg og
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Bjarne Folsted Jensen, Kalundborg

Kalundborg

Det har bl.a. vist sig i de forgangne
helligdage, Påske, Pinse m.v., at
tjenesterne i nogle tilfælde slet ikke
er kommet frem og omdelt på depotet.Under mødet blev det konstateret, at det ser ud som om personalelederen ikke rigtigt har clearet
posttjenesten, med turplanlægningen!
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Fredericia
Af: Palle Dahl

Så er sommeren 2009 ved at være
overstået, og der har været en del
nye tiltag i Fredericia.
Allerførst vil jeg nævne, at vores
briefingrum endelig er blevet opdateret til et lokale, som vi kan bruge.
Vi havde nok også det mindste (i
forhold til antal brugere) og dårligst
indrettede briefingrum i hele landet.
Dermed ikke være sagt, at det ikke
kunne være bedre, men nu kan vi
da være der og foretage vores tjek
in og hvad dertil hører.
Siden ibrugtagningen er der nok
blevet flyttet rundt på møblerne ca.
10 gange for at finde den optimale
indretning, men det er nok ikke slut
endnu, da vi ikke har uanede kvadratmeter til rådighed. Den første
opstilling var nok den eneste måde,
det ikke skulle stå på, men gudskelov fik medlemmerne lov til at prøve
flere forskellige forslag, intet lå fast
fra ledelsens side.
En anden god ting som er sket i

Odense
Af: Jenik Langsted

I Odense har vi, ligesom vore kolleger i resten af landet, en brugt ferie
til salg for billig penge. Sommerferien er slut og det er blevet hverdag
som betyder, at vi igen kører til bl.a.
Svendborg efter at den del af jernbanen har ligget stille det meste af
sommeren for at blive opgraderet.
Svendborgbanen
Det var da også forbundet med
spænding, da banen åbnede igen.
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Fredericia er, at vi har fået flere parkeringspladser til rådighed, men
man skal lige huske at få udleveret
en parkeringstilladelse, eller koster
det til EURO-PARK, som er dem
der holder øje med pladsen. Nu
håber vi på, at der snart kommer
asfalt på, så vi kan få markeret alle
båsene, det ville give adskillige flere
pladser. Bilerne er ikke så store, at
de behøver 1 ½ bås, selvom der er
et par stykker som gerne så båsene
endnu større. De har været så uheldige at få ridset deres biler på vores
parkeringsplads så derfor, har du
lavet et uheld på en andens bil, giv
dig for pokker til kende ved at sætte
en mærkat i frontruden. Det er jo
derfor man har tegnet en forsikring,
hvis man skulle være uheldig. Indtil
nu har motorcyklerne været forskånet for uheld, måske er det fordi de
allerede har båse til at parkere i.

under samme tag. Det forsøger
man i remisen, hvor der er gode
muligheder for store lokaler, baderum og opholdsrum. Der er dog intet
endnu der er afgjort, men vi må håbe på det bedste, LPO Fredericia
gør i hvert fald hvad vi kan.

Der har i sommerens løb været afholdt flere møder omkring P-ristens
situation, lokaliteterne er alt for små
til det arbejde, som bliver produceret i løbet af et døgn. Mange forslag
er blevet drøftet, vendt og drejet,
men det ser dog ud til at der er en
løsning på vej, som vil glæde alle
som arbejder i P-risten. Når man nu
skal til at modernisere sporerne i Pristen, vil man også samtidig forsøge at forbedre arbejdsmiljøet, ved at
lade ansvarlige – personale i banketure og ISS få nye og større lokaler

Til sidst vil jeg gerne komme med
en opfordring til alle, som kunne
tænke sig at invitere sin kone/mand/samlever ud til en hyggelig
aften sammen med kollegerne.
Sørg for at søge fri lørdag den 24.
oktober, hvor LPO Fredericia afholder årets sensommerfest for medlemmerne på Fuglsangscentret. Der
vil blive serveret lækker mad og
drikke og spillet op til dans til tidens
rytmer. Så hold øje med opslagstavlen i løbet af måneden, og sørg for
at skrive Jer på listen.

Strækningen lagde ganske vist ud
med ikke færre end 8 LA-forhold,
hovedsagelig på grund af uafsluttet
drænarbejde, men sporene ligger
fint og den megen støj og karakteristiske skinnerytme vi var vant til, er
afløst af – ja, vægtløshed! Broerne
over motorvejen var før de eneste
steder på strækningen hvor ørerne
kunne hvile de 10 sekunder det tog
at passere. I dag larmer de i forhold
til resten af strækningen, så i sandhed en rigtig forbedring. Det er en
fornøjelse at fare frem og tilbage og
nu er der blot at håbe, at signalerne
arter sig, for så har vi en rar arbejdsplads igen. De har dog drillet
så jeg er ikke helt overbevist endnu
og det er vel egentlig i den kommende tid med efterårsregn og rusk
og måske sne senere hen, strækningen skal vise sit værd.
Den manglende Svendborgbane
affødte en del rådigheder, så mulig-

hederne for at lære hinanden bedre
at kende var bestemt til stede. Ser
vi bort fra lidt sporarbejde i byen der
gjorde omrangeringer bøvlet, har
sommeren været behagelig - velsagtens den bedste i mands minde.
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Det er aftalt på et bestyrelsesmøde,
at alle lokomotivførere i Fredericia
skal have taget et nyt og tidssvarende billede til den nye foto væg, som
vil blive etableret i det nye briefingrum. Grunden til dette tiltag er,
at mange af de tidligere billeder enten er i forskellige størrelser eller
også er medlemmerne i civil, denne
gang er alle i uniform og billederne
er taget fra samme afstand. Så derfor hvis du ikke allerede er blevet
fotograferet, så skynd dig at blive
det, så vi alle kan se hvem der hører til i Fredericia.

DSB - en klam arbejdsplads
Jeg hæftede mig ved en artikel i
Søndagsavisen juni 2009. Bladet
skrev, at tusindvis af fingre på en
dag trykker på de samme knapper i
toget, på billetautomaten og hævemaskiner og at hænder er de værste smitteveje til sygdomme overhovedet. Huden er svær at trænge
igennem hvorimod det går lettere
via slimhinderne i øjne, næse og
mund, hvor sygdomme får let spil.
Avisen udarbejdede en liste over de
syv værste bakteriebomber i dagligdagen, og her indtog DSBrelaterede knapper de fem af pladserne. Den fuldstændige liste ser

således ud: 1. Toiletskyl i tog med
52 bakteriekolonier. 2. Døråbner i
S-tog med 41 bakteriekolonier. 3.
Elevator på en banegård med 35
bakteriekolonier. 4. Nummerknap
på apoteket med 14 bakteriekolonier. 5. Toiletdør i tog med 14 bakteriekolonier. 6. Elevator på hospital
med 10 bakteriekolonier. 7. Billetautomat med 10 bakteriekolonier.
Avisen skriver også, at nøglen til at
undgå infektioner er at vaske hænder tit og ofte og være meget forsigtig med at gnide øjne, næse eller
tage fingre i munden, så det må vi
hellere huske – specielt med en stor
influenzapandemi i vente. Jeg tænker ofte på; Hvor mange bakteriekolonier er der mon på alle vore PCtasteturer og mus vi har stående i
firmaet - UHA?
Klar til K 10
Ellers er vi her i byen ved at gøre
klar til K 10. Vi har afholdt et infomøde om de kommende ture og
opbygning af disse samt kørselsmønster. Da jeg arbejder utrolig
meget deltog jeg kun momentvis i
dette møde, men nok til at erfare, at
den overliggende og regularitetsfremmende stamme i Svendborg

forsvinder – på godt dansk, vi vender igen skarpt, og jeg er slet ikke i
tvivl om, at DSB her skyder sig selv
i foden – for lur mig, det skal nok
give forsinkelser.

stort tillykke til Arne og pøj pøj til
Claus som jeg sgu ærlig talt vil komme til at savne – og hvem skal nu
styre vore generalforsamlinger
fremover?

Som pilotprojekt har vi fået en såkaldt hardcoretur, en seks-mandstur, med tjenester der som oftest
ligger efter klokken 18. For at folk
ikke skal løbe skrigende væk når
turen fremlægges, har man på forhånd fået turen kontraktligt besat,
og så må det næste år vise, om den
også kan overleve.

Absolut seneste nyt
Her på falderebet er nyheden om at
Svendborgbanen og strækningen
over Vestfyn skal i udbud i nær
fremtid, netop tikket ind. Umiddelbart virker det ikke rart og flere kolleger har allerede reageret med
chok. Tiden må vise hvad det konkret indebærer for personalet i byen
men sikkert er det, at det skaber
stor usikkerhed.

Studieture - på ny
Studieture døde her i byen for mange år siden, men nu er der kræfter i
gang med at arrangere en ny først i
det nye år. Turen går enten til Berlin
eller Italien. Ligeledes forsøger ildsjæle at arrangere en skitur til Østrig i uge 3. Held og lykke!
To gamle drenge
Til slut har vi en ældre mand i
Odense der har været ved jernbanen i 40 år (gosh det er længe) og
en endnu ældre, der er så gammel
at han må stoppe. Vi taler her om
Arne Phillip og Claus Brinch. Et

en kvindelig passager trækker i
nødbremsen for at komme af toget
mellem Hornslet og Mørke, og rent
faktisk springer af toget, og løber
væk
da hun havde været i
"klammeri med andre passagerer.

Århus
Af: Hans Schøn Merstrand

LPO Århus har mange gange skrevet om vold mod lokomotivpersonalet og passagerne på Grenå banen,
Sommeren har ikke ændret noget
ved mentaliteten på Grenå banen nok snarer tværtimod - da sommeren har budt lidt af hvert.
Blandt andet så er en lokomotivfører blevet ramt i hovedet med en
soft-gun kugle - afskudt fra et skydevåben, mens lokomotivføreren
stod ved vinduet i toget, for at overvåge dør lukning af toget.
En anden lokomotivfører har oplevet at der har været så meget ballade (formentligt slagsmål) i toget, at

Lokomotivføreren på det efterfølgende tog stopper ude på strækningen mellem Mørke og Hornslet, og
foretager en civilanholdelse af kvinden der løber rundt ude på strækningen, lettere indsmurt i blod, og
tager hende med til Hornslet, hvor
politiet tager over.
En tredje lokomotivfører påkører
mellem 15 og 18 cykler som er blevet lagt i sporet på strækningen inde i Århus, med det resultat at toget
må løftes fri igen.
Hvis ovenstående ikke bevirker at
der skal laves en eller anden form
for tryghedsbemanding (gerne efter
klokken 19 på udvalgte dage), udvikler det sig som et enormt arbejdsmiljø problem, som virksomheden og det omkringliggende samfund er nødsaget til at tage alvorligt.
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Hvad er det dog for en verden vi
lever i? Kan vi ikke bare få lov til at
køre vore små tog i fred og ro?

Infomøde i Odense omkring K 10

Ovennævnte eksempler er desværre bare nogle af dem, der er kommet frem i lyset, fordi politiet er blevet inddraget. Det er lokalgruppens
opfattelse, at der er adskillige andre
eksempler med krænkelser af lokomotivpersonalet - som bare prøver
at passe deres arbejde, til gavn for
de mange passager som bare gerne vil med toget.
Nye kollegaer
Der starter 13 nye kommende lokomotivførere i Århus, midt i oktober,
som skal gennem den offentlige
uddannelse i Tønder - og i praktik
ved DSB - så her på vores lille redaktion vil vi godt opfordre vore kollegaer til at tage godt i mod vores
nye kollegaer.
LPO Festen
Husk der afholdes "Afskeds og velkomstfest" den 7. november. Tilmeldingslisten ligger på stuen.
Festen bliver ikke omtalt i "Det Blå
Blad", så ingen "sladderpresse” fra
den kant.
Vel mødt.
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First ved med at sende tjenester til
Fremføring. Tjenester, som Fremføring modtager med meget kort varsel, hvilket gør enhver planlægning
uoverskuelig og ineffektiv.

København
Af: Søren Max Kristensen

I forbindelse med at DSB Fremføring ”tabte” kørslen på Kystbanen
og til Sverige, meddelte Fremførings ledelse, at vi til K 09 havde et
stort overtallighedsproblem i København. Dette overtal blev dog minimeret ved at vi skulle køre ca. 16
mands produktion for First; tur 116
og 119. Samtidig forventede Fremføring, at First skulle have yderligere hjælp. Det viste sig snart at være
tilfældet ud over hvad enhver havde
forestillet sig. I maj blev tur 116 og
119 tilrettet således at hele produktionen, 28 mand, nu blev First kørsel, og samtidig blev der udarbejdet
UT tjenester. På trods af dette bliver

Det Blå Blad har stemningsfotograferet alle vore depoter, og i
den forbindelse skal lyde en tak til
de medvirkende.
På vort seneste redaktionsmøde
bestemte vi os for, at tage en ny
runde.
Derfor: Tag nok engang vel imod
vores layouter og udsendte fotograf, Jenik Langsted, når han
lægger vejen forbi DIT depot.
På forhånd tak.

LPO DSB har flere gange gjort opmærksom på dette problem, som
berører lokomotivførerne og belaster tjenestefordelingen ud over
hvad der er rimeligt. Fremførings
ledelse har blot meddelt, at
DSBFirst kommer først. Denne helt
urimelige politik fra ledelsens side
kulminerede i weekenden 15. -16.
august, hvor Fremføring måtte aflyse tog pga. manglende lokomotivførere, samtidig med at vi kørte et
stort antal tjenester for DSBFirst. Vi
må desværre konstatere, at det arbejde vi udfører i Fremføring er af
mindre betydning, og at vores kunder er andenrangs i forhold til
DSBFirsts kunder.
Efter lokalgruppe Københavns mening er dette helt uacceptabelt i forhold til personalet og vores kunder.
Vi mener desuden, at denne nedprioritering af Fremføring strider mod
samtlige 5 værdier i DSBs værdigrundlag og er økonomisk uansvarlig. Tomme tønder buldrer mest.
Læs ”tønder” som DSBs værdigrundlag.
Lokalgruppe København har intet
imod at hjælpe DSBFirst nu hvor de
ikke kan køre deres produktion selv.
Men det må være et krav, at
DSBFirst melder ind til Fremføring
til et køreplansskifte hvilken produktion de ikke selv kan overkomme,
så Fremføring har en mulighed for
at planlægge hensigtsmæssigt uden
det spild af ressourcer som panikløsninger altid giver. Vi forventer
desuden, at DSBs øverste ledelse
udviser respekt for deres hårdtarbejdende og loyale medarbejdere i
Fremføring.
I skrivende stund har DSBFirst ikke
meldt noget konkret ind til K 10 bortset fra, at de gerne vil have hjælp i
en periode. Fremførings ledelse har
dog meddelt, at overtalligheden bliver endnu større i K 10 i forhold til K
09. Det må jo så betyde flere aflyste
tog.
Den digitale rygsæk & DSBFirst
Desværre stopper problemerne
med at vi kører for First ikke her. I
forbindelse med at Fremførings lo-
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komotivførere i København skulle
køre for DSBFirst, blev der udgivet
et sikkerhedscirkulære der beskriver
de sikkerhedsmæssige forhold. Pt.
drejer det sig om cirkulære
119/2009.
I dette cirkulæres afsnit 4 beskrives
forholdene i Sverige, og i afsnit 5
beskrives forholdene i Danmark.
Afsnit 4 beskriver, at for kørsel i
Sverige gælder bl.a. at lokomotivføreren skal følge DSB First DIN-Se
og TF.
I afsnit 5 beskrives ændringerne i
forhold til Fremførings regler. DINdk er altså ikke gældende for Fremførings lokomotivførere.
Allerede i januar 2009 gjorde vi
Fremførings øverste ledelse opmærksom på, at det efter LPO
DSBs mening er sikkerhedsmæssigt meget uheldigt, at vi har sikkerhedsstof i DDR, som ikke skal bruges af lokomotivføreren. Igen i juni
2009 gjorde vi opmærksom på dette
problem. Samtidig meddelte vi, at
det var meget uheldigt, at lokomotivførere udenfor KH skal belemres
med dokumenter i DDR som de ikke
skal bruge. Fremføringen reagerede
nu ved at oprette en ny First kanal i
DDR som kun er rettet til København. Lokalgruppe København gjorde igen opmærksom på, at det er
sikkerhedsmæssigt uansvarligt, at vi
har to forskellige instrukser i DDR,
nemlig cirkulære 119 og DIN-dk. Vi
må desværre konstatere, at Fremføring ingen forståelse har for dette
problem. Fremføring accepterer
altså den sikkerhedsrisiko, der ligger i muligheden for at lokomotivføreren misforstår de sikkerhedsmæssige retningslinier.
Herfra skal lyde en opfordring: For
alle der kører i Sverige er DIN – Se
og TF gældende. Kørsel for First i
Danmark gælder det til en hver tid
gældende cirkulære, pt. 119 afsnit
5.
DIN – dk skal under ingen omstændigheder bruges.

Jeg er lokomotivfører i vestområdet og ringer i ny og næ til
Driftcenter Øst, hvor jeg oplever
det samme hver eneste gang:
Spørger man i vest - svarer de i
øst... ☺

Stemningsbilleder fra hele landet

Bjarne Jøhnck. Nykøbing Falster

Erik Lenander Odense, med 482 netop ankommet til København

Jeanne Degn Jensen, Aalborg

Jan Danielsen, Struer

Finn Rasmussen, Nykøbing Falster

Jesper Kjærulff, København

Jan Birk Pedersen Odense, kører 144

Henrik Mynster, Næstved

Steen Andersen
Aalborg

. Larsen,
Pernille B

Esbjerg

A. Sønderballe
Esbjerg

Finn W. Christensen, Korsør

Lars S. Jensen
København

Næste nummer:
Stemningsbilleder fra Struer
Det Blå Blad

Tre lokomotivinstruktører.
Fra venstre: Esben Sørensen, Per Esbjørn Nielsen
og John Cruusberg.
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spørgsmål
Bagsideredaktionen er gennem ugers hårdt detektivarbejde kommet i besiddelse af
de spørgsmål, som den krysteragtige redaktion af Det Blå Blad ikke turde stille i artiklen på side 4 og 5 i dette blad. Vores kilde ønsker at være anonym - faktisk så anonym, at bagsideredaktionen ikke ved hvem det er.
De seks knivskarpe spørgsmål lyder:
1.

Vil du genindføre det elskede og savnede gavekort til HJEM-IS?

2.

Har du planer om at fjerne alle vore fjernsyn fra opholdsstuerne?

3.

Du er en meget erfaren herre. Var Fremføringens seniorpolitik en medvirkende årsag til at du sagde ja til jobbet?

4.

Du er kendt for at have et ryddet skrivebord. Betyder det, at dine skuffer roder?

5.

Du går altid i hvid skjorte. Har du kun én?

6.

Vi har hørt, at du er piperyger. Er du bekendt med DSBs politik vedrørende euforiserende stoffer?

Desværre er der ingen svar på disse overordentlige vigtige og relevante spørgsmål.
Dette skyldes alene den feje og krysteragtige redaktion af Det Blå Blad.
Magen til tøsedrenge, svagpissere, kujoner,

bordsgeneraler,

kyllinger, vatnisser, skrive-

socialdemokrater!!! hrmmm…øhæhh

… undskyld… øh… det… æhh… beklager vi… øh… vi bringer et foto…

Et gruppebillede af Det Blå Blads
redaktionen.

Bagsideredaktionen
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