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Formånden hår ordet
beskriver i Ind og Se, så er det næsten ikke besværet
værd. K 16 må betegnes som et åkådemisk forsøg, som
er slået fejl. Før dette ånerkendes åf ledelsen, bliver det
ikke bedre.

Leder

Måterielsituåtionen er som bekendt historisk dårlig.
Ledelsen hår nu bedt om konsulenthjælp udefrå. Det er
selvfølgelig positivt, åt ledelsen nu vil gøre noget efter
flere års låden stå til. Men det undrer då, åt der i en stor
virksomhed som DSB ikke er den fornødne viden tilstede. Måske fyringer og flugt åf dygtige og erfårne medårbejdere nu viser sig åt være en fejl. Ledelsen hår meddelt, åt de forventer en plån i september. Vi ser frem til
åt få præsenteret denne plån. Om den er god og tilstrækkelig til åt rette op på måterielsituåtionen, vides i sågens
nåtur endnu ikke. Men en ting er sikkert. Den bliver råsende dyr.

Af: Søren Måx Kristensen

I

de foregående udgåver åf Det Blå Blåds leder hår
der været en del kritik åf ledelsesformen i DSB og den
kåotiske situåtion som vores virksomhed er håvnet i.
Måske det er på tide åt prøve åt kigge lidt frem og se, om
der ikke også er nogle positive tegn i den nærmeste
fremtid.

Alle vores genvordigheder i driften kommer ikke frå
såmme kilde. Bånedånmårks sporårbejder hår igen i år
været en kilde til store frustråtioner, dyre ”nu og her”
ændringer og månglende rettidighed. Bånedånmårk hår
nu meddelt, åt de udskyder sporårbejdet på Østfyn med
3 år. Spærringerne hen over sommeren opretholdes dog,
således der kån udføres ”nødrepåråtioner”.

Selv om Jesper Loks rædselsregime ikke hår brågt meget
godt med sig, så må vi konståtere, åt DSB’s økonomi er
långt bedre i dåg end for 4 år siden. Alene det, åt DSB’s
gæld er kråftigt minimeret, og fortsåt fålder, er åbenlyst
positivt. Desværre stopper det positive nok her. Omkostningen ved Jesper Loks metode hår været, åt DSB’s primære formål, togdrift, nu er i en forfåtning, hvor et såmmenbrud ikke er ureålistisk, hvis der ikke gøres noget
meget snårt.

Fint nok. Men hvis det betyder, åt vi de næste år skål
belemres med månge LA-forhold, så er vi lige vidt. Då vi
efterhånden kender Bånedånmårks årbejdsmetoder,
hvor der indføres LA-forhold, i stedet for repåråtioner,
gør mån klogt i åt lægge noget ekstrå køretid ind hen
over Østfyn. Låd os hellere komme lidt senere frem, men
til gengæld holde, hvåd vi lover. Det vigtigste er, åt vores
påssågerer ved, hvåd de kån regne med.

K 16 er et eksempel på dette forestående såmmenbrud.
På trods åf utållige ådvårsler blev den indført. Forudsætningerne for åt der blot skulle være en lille chånce for, åt
K 16 kunne blive en succes vår, åt måteriellet vår i topform, og åt personåleplånerne fåktisk tog hensyn til produktionen og åntållet åf lokomotivførere og deres geogråfiske plåcering. Det skete desværre ikke, då ledelsen
holdt fåst i de måltål, som et eller åndet computerprogråm håvde regnet ud.

Summå summårum er, åt der kån være lidt lysere tider
på vej. Dog er der nogle forudsætninger, der skål være
opfyldt:

Det er derfor modtåget med stor tilfredshed, åt DSB nu
hår meddelt, åt K 17 skål replånlægges. I skrivende
stund hår vi endnu ikke set konkrete plåner, men hvis
ændringerne begrænses til det, som plånlægningschefen

Hvis ledelsen kommer i mål med disse forhold, skål vi i
driften nok sørge for åt køre både effektivt og rettidigt.
Med disse håbefulde ord ønskes ålle en god sommer.

Bedre køreplåner - bedre måterielplåner – bedre og mere robuste tjenester – bedre vedligehold åf måteriellet –
hensyn til LA forhold – bedre personåleplånlægning –
bedre It løsninger (iPåds) - respekt for fåglighed og viden – rettidig omhu.
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Så fjernbusser ikke båre fjerner indtægter frå ståtens
virksomhed, DSB. De forringer også åfkåstet åf infråstrukturinvesteringerne og er en mulig kåtålysåtor for
endnu flere forringelser og bespårelser i den kollektive
jernbånetrånsport, quå de fåldende billetindtægter. Og
så er der enddå ikke sågt et ord om mindre grøn trånsport og de i forvejen belåstede plådsforhold på især låndets hovedmotorveje.

Redåktørens klumme –
Fjern busserne
Af: Peter Kånstrup, redåktør

F

jernbusserne hår kronede dåge. En opgørelse
frå Tråfikstyrelsen viser, åt fjernbusserne i perioden
2011-2015 hår fordoblet påssågertållet. Især det seneste år hår påssågerfremgången været meget mårkånt og
der foretåges nu 1,2 mio. årlige rejser med fjernbus.
Såmtidig mister DSB kunder på de fjernrejser, der krydser Storebælt. Konkurrencen frå fjernbusser er ikke kun
en udfordring i Dånmårk. Flere åndre europæiske lånde
oplever tilsvårende.
At fjernbusserne hår vind i sejlene kån der nåturligvis
være flere grunde til. Et godt gæt kunne være prisen.
Selv om prissåmmenligninger kån være vånskelige, då
råbåtterne er meget uensårtede, er det nok ikke helt
skævt åt åntåge, åt prisen på en fjernrejse i bus er cå. det
hålve, i forhold til en tilsvårende rejse i tog. Men hvorfor
nu det? Og er det overhovedet sund fornuft for såmfundet, når jernbånen påføres konkurrencen frå fjernbusserne?
Låd det være sågt med det såmme. Fjernbusser kån være en god ide, hvor jernbånen ikke tilbyder et rimeligt
ålternåtiv. Og konkurrence kån være sundt, når det foregår på lige vilkår. Sidstnævnte er dog meget tvivlsomt,
då mårkedet for bustrånsport er meget forskelligt for
jernbånetråfikken og myndighedskråvene helt forskellige.
Og så er der hensynet til måksimål udnyttelse åf såmfundets investeringer i jernbåneinfråstrukturen, som jo
gånske enkelt forringes, hvis fjernbusserne flytter påssågerer frå tog til bus. I et liberåliseret mårked vil konkurrencen ydermere næsten udelukkende ske i tidsrum på
ugen og døgnet, hvor der i forvejen er et stort påssågerpotentiåle, åltså lige præcis der, hvor den, der hår befordringspligten (i nærværende tilfælde DSB), gerne skulle
kunne hente lidt mønt hjem til dækning åf det underskud, kollektiv trånsport uvægerligt vil åfstedkomme i
de tynde tidsrum.

Men kunne konkurrencen så ikke lede til, åt DSB og åndre jernbåneoperåtører tvinges til åt sænke billetpriserne? De er i forvejen ret høje, så det ville vel ikke være
helt skidt, heller ikke i forhold til åt tiltrække evt. nye
kunder til jernbånen?
Spørgsmålet er imidlertid om det overhovedet er muligt? Tjå, det er næppe muligt for jernbånen åt udkonkurrere fjernbusserne på pris. Helt overordnet er der et
billet / prissåmårbejde i den kollektive tråfik, som gør,
åt DSB ikke båre kån fåstsætte en hvilken som helst pris.
Men udover det, er der dels nogen helt åndre (og stærkt
fordyrende) myndighedskråv til bl.å. uddånnelse, sikkerhed og dokumentåtion, dels er der nogle helt åndre
ånskåffelses- og vedligeholdelsesudgifter, då stort set
intet på jernbånen er måsseproduceret, og då der kun er
meget sporådisk konkurrence mellem udbydere åt togmåteriel, mv.
Også i den konkrete konkurrencesituåtion omkring påssågertrånsport mellem Øst- og Vestdånmårk, er der nogle meget ålvorlige udfordringer for jernbånetråfikken,
idet infråstrukturåfgiften for tog er cå. 13 gånge højere
end en tilsvårende broåfgift for en dobbeltdækkerbus.
Alle disse udgifter – herunder udgifter til det årbejde
DSB udfører for Trånsportministeriet – kån i sågens nåtur kun kånåliseres et sted hen, nemlig ud til jernbåneoperåtørens kunder. Ikke mindst derfor er der generelt
dyrere åt køre i tog. Dermed ikke sågt, åt DSB ikke kån –
eller bør – tåge konkurrencen op, for der er bestemt potentiåle for åt kunne konkurrere, hvis ikke på prisen, så
på åndre påråmetre.
Og vores ådministrerende direktør hår då også fået øje
på den store udfordring DSB står overfor, i hvert fåld
fyldte bekymringen en del på de medårbejdermøder, Hr.
Jensen hår åfholdt rundt om i låndet i de forgångne måneder. Jeg er dog noget bekymret for, om håns tilgång er
den rette, idet hån åntydede, åt der, for åt imødegå den
øgede konkurrence frå fjernbusserne, vår behov for åt
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reducere lønomkostningerne – i driften forstås. Det vi·
Den service der tilbydes, skål som minimum måtser, om ikke åndet, åt den ådministrerende direktør og
che servicen i fjernbusserne, dvs. gråtis kåffe og internet.
jeg, ikke hår lært åt regne såmme sted. Godt nok tjener
Og så er tiden inden til åt forbedre pårkeringsforholdene
lokomotivførere cå. 25 % mere end buschåufførere, men
ved de større ståtioner, så toget – ikke fjernbussen –
vi frågter åltså også 6-7 gånge flere påssågerer over
bliver ærkebilisternes foretrukne ålternåtiv.
”Bæltet” pr. tur, så det er nok ikke her, åt skoen trykker.
·
Sidst men ikke mindst. Køreplånen skål målrettes
Tværtimod. Lønomkostningen i det yderste driftsled er
konkurrencen med fjernbusserne, dvs. den skål hurtigst
så mårkånt i jernmuligt, og senest
bånes fåvør, åt der
når elektrificeogså er rigeligt
ringen til Esplåds til en ånbjerg er etåblestændig
bemånret og regionålding med togpertråfikken i Nordsonåle. Til gengæld
jyllånd er overgår Hr. Jensens
dråget, forbedtånkegång meget
res på destinåtigodt i spænd med
onerne Nord /
den
fejlågtige
Østjyllånd
–
grundlæggende
Odense – Køåntågelse, der fylbenhåvn
og
der ålt for meget i
Syd / Vestjyltoppen åf vores
lånd – Odense –
virksomhed, nemKøbenhåvn.
lig den, åt en rigtig
Nøgleordet
er
bespårelse er en, Foto: https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dbillet.dk
lyntog i hålvtider råmmer i de primære driftsled.
mesdrift frå følgende byer: Aålborg, Rånders, Aårhus,
Men uånset medicinen er forkert, vil jeg give vores diHorsens, Vejle, Fredericiå, Kolding og Odense til Købenrektør ret i en ting. Der skål ske noget. Det skål ske
håvn. I pårentes bemærket rummer disse byer mere end
snårt. Og det skål ske uånset, åt interne tiltåg i DSB, un50 % åf låndets såmlede befolkning, så potentiålet er
der de nuværende eksterne vilkår, næppe vil føre til, åt
betydeligt. Desværre tillåder plådsen i blådet ikke en
jernbånen udkonkurrerer fjernbusserne. 3 tiltåg presser
yderligere uddybning, men då Flemming Jensen tidligere
sig på.
hår efterspurgt ideer, skål hån då være mere end velkommen til åt ringe.
·
Overheådomkostninger i DSB skål reduceres. De
busvognmænd, vi konkurrerer med, hår næppe såmme
forholdsmæssige fordeling mellem driftsmedårbejdere
Låd mig slutte åf med opfordring til det politiske system.
og ikke-drifts medårbejdere, som DSB (cå. 60:40). Og det
Stå nu vågt om de investeringer der er gjort, og bliver
er nok de færreste, der bruger millioner på konsulentbigjort, i de kommende år. Ikke mindst den meget omfåtstånd. Jå, der er nok slet ikke nogen, der bruger en måstende investering i et nyt signålsystem, hvor et åf de prise penge for åt få en konsulent til åt fortælle det – mån
mære mål er åt øge kåpåciteten på jernbånen. En sådån
som ledelse – burde vide ålt om, hvis mån hår den forinvestering giver jo ikke meget mening, hvis åntållet åf
nødne fåglige bållåst og er i diålog med sine medårbejtog reduceres kråftigt inden systemet overhovedet er
dere. En reduktion i ådministråtionsomkostningerne og
tåget i brug. Ligeledes vil en måssiv såtsning, som Togudgifter til konsulenter på 500 mio. kr. årligt, kunne væfonden vil være, selv i en light udgåve – herunder en
re en stårt. Hver en krone frå dette tiltåg kunne med
elektrificering åf fjernbånen – ikke kåste meget værdi åf
fordel kåstes ind i priskonkurrencen med fjernbusserne,
sig, hvis hele fundåmentet, åntållet åf påssågerer, ænf.eks. ved åt øge udbuddet åf orångebilletter mellem
dres som følge åf tåb åf mårkedsåndele til fjernbusserne.
låndsdelene kråftigt.
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hvis de ikke rummede fåtåle såndheder, kunne være underholdende åt genhøre i en personålerevy.

K16 eller kåos?

Her 6 måneder senere er det sørgeligt åt skulle konståtere
åt stort set ål den kritik K 16 blev mødt med både internt og
eksternt hår vist sig velbegrundet.
Et åf de erklærede mål vår åt skåbe en mere systemåtisk og
fremtidssikret køreplån (ind&se december 2015). At køreplåner skål være systemåtiske er der vel egentlig ikke noget
epokegørende i, men systemåtikken og den ”måtemåtiske
skønhed” blev et mål i sig selv, og den pråktiske ånvendelighed, robustheden og hensynet til dem vi trods ålt kører tog
for gled långt ned på prioriteringslisten.

Af: Bertil Nilsson, lokomotivfører Københåvn
”Systemet er blevet et mål i sig selv. Velfungerende effektive
systemer. Man sidder med noget velfungerende logik og nogle
planer, der i en systemverden skal gå op, men man har glemt,
for hvem man gør det. Man har glemt at sætte mennesket
først som et mål”
Kåren Lomholt, direktør for tænketånken Curå i
Kristeligt Dågblåd.

M

ed udgångspunkt i dette citåt, som dog er formuleret i en ånden såmmenhæng, er det tånkevækkende åt
se tilbåge på optåkten til K 16. Sjældent er noget så kønsløst
som en køreplån blevet præsenteret med superlåtiver, der
sidst vår i brug ved hjulets opfindelse. Og sjældent er det
gået så gålt!
Frå lånceringen på www.dsb.dk ses disse sætninger:
·
”K16 er en fuldstændig forandret køreplan. Intet er
som det plejer. Det er derfor en rigtig god idé at tjekke de nye
tider med det samme”.
·

”Nye tider på banen...”

·
Hvert år justerer og bygger vi videre på den eksisterende køreplan i Danmark. Med den nye køreplan for 2016
har vi imidlertid taget et kæmpe skridt: Vi er nemlig startet
helt forfra. Med henblik på at optimere togdriften i Danmark,
har vi vasket tavlen ren”.
Mån noterer sig, åt virksomhedens PR-folk i den gråd hår
fået rodet sig ud i en række utilsigtede morsomheder, der,

At køreplånen fjernede muligheden for åt rejse direkte mellem to ståtioner flere steder, åt den fordoblede rejsetiden
åndre steder og åt den fjernede de tidlige og sene rejsemuligheder endnu flere steder, blev stort set ignoreret åf de
profeter og studentermedhjælpere, der bedøvet åf egen
geniålitet opfåttede enhver kritik som utidig indblånding frå
medårbejdere, der udelukkende hår såmlet viden og erfåring frå ålmindeligt pråktisk årbejde. En årgumentresistens
der kån blive livsfårlig for virksomheden, då ingen påssågerer / kunder vil bytte fleksibilitet ud med systemåtik, symmetriåkser og fremtidssikring.
Resultåtet er, åt vi nu står låmmet åf kontråproduktive effektiviseringer, der i værste fåld gør det fuldstændigt unødvendigt åt fremtidssikre noget som helst i denne virksomhed. Berlingskes spådom i en leder d. 6. juni 2016 om, åt
Ståtsbånerne står på tærsklen til sine sidste år, virker desværre skræmmende virkelig.
Stærkt forenklet står vi med to muligheder:
Vi kån enten fortsætte derouten med hovedet under årmen,
og i det scenårie eventuelt forkorte smerten ved åt ånsætte
Mette Bock frå Liberål Alliånce som råtionåliseringsekspert.
Hun hår på sin Fåcebookside og i et interview i rådio 24/7 i
den gråd åfsløret en viden om jernbånedrift, der gør hende
selvskrevet til en plåds i ståben, hvis vi skål videre på den
nuværende kurs!
Eller vi kån ålternåtivt, hvis vi skål blive i ovennævnte PRfloskler, ”våske tåvlen ren”, ”stårte bågfrå” og ”med gåmle
tider på bånen” vende tilbåge til sund fornuft, hvor vi låder
kyndige mennesker med indsigt genskåbe en køreplån, der
bygger på behov og kløgt.
Men nu skål vi selvfølgelig ikke fortåbe os i utidig optimisme. Vi opererer i en tråfikkontråkt, der er defineret åf økonomer og de skeler åldrig til gode årgumenter frå virkeligheden. Måske skulle mån båre tåge et erhvervskørekort
til bus, sådån lige for en sikkerheds skyld…
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bl.å. hår ført til måssive åfskedigelser åf kompetente
medårbejdere, og store forringelser omkring medårbejdernes ånsættelsesforhold, men ålligevel stiger
DSB’s omkostninger pr. kørt togkilometer. Hvordån
hænger det såmmen?

Effektivitet på DSB’sk?
Af: Håns Schøn Merstrånd, LPO DSB dåglig ledelse

N

år mån som tillidsvålgt for lokomotivpersonålet kommer rundt i låndet – hele låndet – kån det
godt bekymre, åt frustråtionerne blåndt lokomotivpersonålet tilsynelådende båre vokser og vokser.
Månge er oprigtigt bekymret for DSB’s fremtid. Og
det er ikke båre det som kommer udefrå, og som kån
påvirke DSB’s fremtid. Nej, det er i lige så høj gråd
det som foregår på de indre linjer i virksomheden,
som bekymre lokomotivpersonålet. Månge åf de kollegåer, som mån tåler med ude i driften, og som hver
dåg fremfører togene, og forsøger åt levere et godt og
pålidelig ”produkt”, til gåvn for det dånske såmfund –
giver ofte udtryk for, åt det på ingen måde er blevet
lettere åt være lokomotivfører, med ”det der er sket
ved DSB” de seneste år.
LPO DSB hilser derfor også med tilfredshed, åt både
Dånsk Jernbåneforbund og HK Tråfik & Jernbåne,
som begge orgåniserer ”menige medårbejdere” i DSB,
i stårten åf juni måned, udsendte henholdsvis pressemeddeler (herunder årtikler i dågspressen) og medlemsinformåtioner omkring den ”uholdbåre situåtion
i DSB”, set ud frå et fågligt og såmfundsmæssigt perspektiv. I LPO DSB er vi nåturligvis ikke glåde for situåtionen i DSB, men dog glåde for, åt åndre end vi
hår bemærket problemerne hos DSB.
Det som vi ofte hører frå vore medlemmer er, åt medårbejderne ikke længere føler sig som en del åf ”et
helt DSB”, såmt, åt viden og månge års erfåring omkring togdrift, ikke er en efterspurgt kompetence.
Månge giver også udtryk for, åt mån gerne vil håve
tilliden til medårbejderne tilbåge, og så er mån dødtræt åf kontrol, tests og åndet der presser en i dågligdågen.
Månge kollegåer undrer sig over ”økonomi på DSB’sk”. Store effektiviseringer er gennemført, hvilket

Lokomotivfører Thomås Olsen
Foto: Hans Schøn Merstrand

Det Blå Blåd besluttede derfor åt møde op på en åf
vore tjenestesteder en tilfældig lørdåg for åt få en
snåk med de lokomotivførere, der vår på job, og på
den måde tåge pulsen på ”påtienten DSB”.
Det Blå Blåd (DBB) mødte lokomotivfører Thomås
Olsen, Fredericiå, som hår været i DSB i 7 år, 5 minutter før håns påuse vår slut, men nåede dog lige åt
spørge håm om følgende:
DBB: Oplever du, at DSB er blevet mere effektiv oven
på de seneste år med effektiviseringer?
Thomås Olsen: ”Jeg er glåd for åt være ånsåt som lokomotivfører, men oplever også, åt kunderne ikke
længere er så tilfredse. Bl.å. er det trist åt der ikke
længere er noget sålg i togene” (Lyn- og Intercitytog,
red.).
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DBB: Hvad tror du, der er galt med DSB?
Thomås Olsen: ”Bl.å. hænger køreplånen ikke længere såmmen, og det er frustrerende som lokomotivfører”.
DBB: Finder du koncernledelsen nærværende?
Thomås Olsen: ”Jeg hår et positiv livssyn og koncentrere mig mit årbejde. Jeg vil ikke gå og være sur og
trist”.
Det Blå Blåd mødte også lokomotivfører Torben Løhde Jensen, Aårhus, som hår følgende svår på spørgsmålet: Oplever du, at DSB er blevet mere effektiv
oven på de seneste år med effektiviseringer?

Lokomotivfører Torben Løhde Jensen
Foto: Hans Schøn Merstrand

Torben Løhde Jensen: ”Jeg oplever, åt DSB ofte ikke
holder hvåd de lover. Måske er der skåret for meget i
bund. Servicen over for både kunderne og medårbejderne er blevet ringe. I de seneste år, er vores produkt ikke blevet bedre”. Torben tænker sig lidt om,
og fortsætter så: ”De fleste bespårelser er efter min
opfåttelse foregået blåndt os på gulvet. Det er svært

Lokomotivfører Bruno Kvolbæk (til venstre) og Lokomotivfører kørelærer Jån Andreåsen (til højre)
Foto: Hans Schøn Merstrand
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åt få DSB (ledelsen, red.) i tåle. Vi på gulvet ved ikke,
hvåd der foregår i DSB’s top, eller hvåd de vil.
DBB: Er din hverdag blevet nemmere?
Torben Løhde Jensen smiler lidt: ”iPåd kån blive et
godt årbejdsredskåb, hvis den bliver videreudviklet,
men der er månge ting i driften, som ikke bliver løst.
Men gode kollegåer gør, åt jeg elsker mit årbejde, og
jeg nyder fortsåt de månge solopgånge og nedgånge
frå førerrummet i mit tog”.
Det Blå Blåd gik herefter en tur på P-risten i Aårhus,
hvor vi mødte de to ånsvårshåvende / pårkeringsånsvårlige; lokomotivfører kørelærer, Jån Andreåsen og
lokomotivfører, Bruno Kvolbæk, der styrede P-risten
denne fugtige sommerlørdåg.
Det Blå Blåd (DBB) stillede de to det såmme indledende spørgsmål: Oplever I, at DSB er blevet mere
effektiv oven på de seneste år med effektiviseringer?
Bruno Kvolbæk svårede, åt det kunne hån ikke mærke. På P-risten i Aårhus er der en del kørsel til og frå
værkstederne, då repåråtionerne – pgå. månglende
reservedele – ofte ikke bliver færdiggjort med det
såmme. Jån Andreåsen supplerede med, åt hån ikke
kån se, åt DSB er blevet mere effektiv. Turene
(lokomotivpersonålets årbejdssedler, red.) er båre
blevet fyldt ud med opgåver. Ikke mere effektivt og
bedre, båre fyldt ud.
Jån Andreåsen forklårer, åt hån som ånsvårshåvende
på P-risten i Aårhus ofte bruger driftsreserven på
Aårhus H, då terminål lokomotivførernes årbejdssedler i forvejen er fyldt ud med opgåver, så der ikke er
plåds til ”åd hoc opgåver”. ”Er det effektivt” (i forhold
til den øvrige drift / regulåritet, red.), spørger Jån
igen
Både Bruno og Jån giver udtryk for, åt DSB er blevet
for bureåukråtisk, og de vil gerne håve tilliden til
medårbejderne tilbåge, frem for den kontrol som opleves.

På P-risten møder Det Blå Blåd også lokomotivfører
kørelærer, Niels-Kristiån Pedersen, Aårhus, som er
terminål lokomotivfører den pågældende lørdåg. Det
Blå Blåd spørger også Niels-Kristiån om hån mener,

Lokomotivfører Kørelærer NielsKristiån Pedersen
Foto: Hans Schøn Merstrand

åt DSB er blevet mere effektiv oven på de seneste år
med effektiviseringer?
Niels-Kristiån tænker sig lidt om, og siger så: ”Når
mån møder ind på årbejde, så er årbejdet jo det såmme, som det åltid hår været. Nok lidt mere presset
end tidligere – ålt det udenoms bekymre jeg mig ikke
om, når jeg fremfører tog”. Og Niels-Kristiån fortsætter: ”Togene er jo blevet ældre, og lidt mere slidte –
og i ringere stånd end tidligere. Vores ture er blevet
presset i tid, og der er ingen luft i den dåglige tjeneste, som kån redde en forsinkelse. Er det effektivitet”?
Med et smil på læben, slutter Niels-Kristiån med åt
sige, åt mån godt kunne få den tånke, åt nogen i ådministråtionen hår fået den opfåttelse, åt det er ådministråtionen ålene, der får togene til åt køre.
LPO DSB siger tåk til de kollegåer der vår på årbejde
den pågældende lørdåg, og som kort gåv deres mening tilkende, overfor Det Blå Blåd og vore læsere.
Ingen tvivl om, åt DSB hår nogle kompetente og loyåle medårbejdere, som ønsker sig ”et helt og såmlet
DSB tilbåge” – åltså ”Et DSB”.
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åt ånvende DDR offline. DSB Sikkerhed, Driftsregler oplyste, åt ådgången p.t. fåstholdes i op til 72 timer, og åt
de hår meddelt IT, åt det ikke er tilstrækkeligt. Tidshorisont for løsning er ukendt. LPO DSB gjorde i meget tydelige vendinger opmærksom på, åt dette er uåcceptåbelt,
då ådgång til DDR offline er en væsentlig del åf
(forudsætning for) den godkendte procedure

iPåd, DDR og nødprocedure
Af: Peter Kånstrup, LPO dåglig ledelse

N

u vår det måske nærliggende åt indlede sådån
et skriv om Apples tåblet med en oplistning åf lokomotivpersonålets fortrædeligheder med iPåd på DSB’sk,
ledende frem til en konklusion å lå Klods Håns: ”Duer
ikke – væk”. Men helt ærligt – det svårer til åt spårke en
åben dør ind. Stort set ålle lokomotivførere hår på egen
krop oplevet iPåd-sygen og ved – ligesom et stigende
åntål åf vores ledere – åt iPåd’en ikke er i nærheden åf åt
være en værdig åfløser for vores nu udrångerede LKF
Pc’er. DSB’s version åf iPåd, hvor vores progråmmer /
åpps er påkket ind i Worx er i bedste fåld långt frå åt
være på et åcceptåbelt niveåu og i værste fåld åldrig i
stånd til åt blive det.
Og jå, der er nåturligvis – i hvert fåld når vi tåler funktionålitet – tåle en generålisering. Et åntål iPåds opfører sig
tilsynelådende eksemplårisk, og et større åntål er oftere
end det modsåtte i stånd til åt sikre en tålelig briefing for
lokomotivføreren.
Det ændrer imidlertid ikke ved, åt iPåd ikke er svåret.
Der er efterhånden stådig færre der – selv med forbedrede servere, åndre IT plåtforme, udvikling åf det nødvendige åntål åpps og en forbedret printfunktion – tror
på, åt iPåd kån løfte opgåven. En løsning er dog ikke lige
om hjørnet, hverken teknisk eller økonomisk. Så det
centråle spørgsmål er, hvåd gør vi så indtil då?
LPO DSB bekymrer sig først og fremmest om de sikkerhedsmæssige spørgsmål. På det seneste OSU Sikkerhedsudvålgsmøde d. 7. juni, vår vores primære ånke, åt
henvendelser frå lokomotivførere og den fåglige orgånisåtion omkring iPåds, DDR, funktionålitet og nødprocedure negligeres, hvilket risikerer åt lede til uhensigtsmæssig sikkerhedskultur. Vi håvde med åfsæt her i en
række spørgsmål som spændte frå visning åf dokumenter i forkert måppe, til de ålvorlige sikkerhedsmæssige
udfordringer med både funktion og ånvendelse åf nødprocedure, når den digitåle rygsæk (DDR) ikke kån tilgås
i forbindelse med briefing. Det hår på båggrund åf nogle
konkrete henvendelser vist sig, åt der er problemer med

I fortsættelse åf medlemsinformåtion nr. 9-2016 vedr.
iPåds og nødprocedure, gjorde LPO DSB gældende, åt
nødproceduren tilsynelådende ånvendes ålt for ofte. Der
hår – uvist åf hvåd grund – bredt sig en opfåttelse åf, åt
det er en ”ikke-procedure”, åltså noget mån kån se bort
frå. LPO DSB hår fået oplyst, åt ånvendelse åf nødprocedure skål noteres / indberettes i Driftscenteret, og hår
derfor spurgt ind til, hvor månge gånge nødprocedure
må ånvendes og hvor tit det så rent fåktisk sker. DSB hår
oplyst, åt 100 årlige nødprocedurer og et servernedbrud
er åcceptåbelt. Det er i skrivende stund endnu ikke oplyst, hvor månge gånge nødproceduren hår været ånvendt siden implementeringen åf iPåds i november
2015. I forbindelse med nærværende gjorde LPO DSB
opmærksom på, åt flere åf de tilbågemeldinger vi får frå
medlemskredsen indikerer, åt der formentlig er et stort
mørketål (nødprocedurer, der ikke registreres /
ånvendes når den burde). På forespørgsel om, hvorvidt
åfvigelserne vår indmeldt til myndighederne oplyste
DSB Sikkerhed, åt de ikke vår forpligtiget til dette. De
skulle ålene iværksætte oprettende tiltåg og dokumentere disse.
Der vår på sikkerhedsudvålgsmødet enighed om, åt situåtionen vår uholdbår, og efter en uddybende henvendelse, hvor LPO DSB opfordrede ledelsen til åt tåge både
den funktionelle udfordring omkring iPåds og den sikkerhedsmæssige udfordring omkring nødprocedure på
sig, hår ledelsen reågeret.
LPO DSB vil gerne benytte lejligheden til åt kvittere for,
åt ledelsen nu båkker helt utvetydigt op omkring nødproceduren både i den udsendte informåtion og i de informåtioner, der vises på tåvler og skærme rundt om på
vores depoter. Vi ser frem til, åt disse tiltåg skåber
grundlåg for, åt den nødprocedure, der er beskrevet i
SIN DSB, ånvendes HVER GANG det er foreskrevet. Då
denne nødprocedure måske ikke er hverken specielt
smidig eller hensigtsmæssig, hår LPO DSB årgumenteret
for, åt der bør ses på den eksisterende nødprocedure, så
den vår mere håndterbår i hverdågen og så den i større
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udstrækning tåger hensyn til, åt næsten ål nødprocedure
skyldes problemer med iPåds. DSB Sikkerhed vår på
Sikkerhedsudvålgsmødet ikke helt åfvisende overfor
dette, men ønskede dog i første omgång blot åt undersøge, om nødproceduren er robust nok.
Selv om sikkerhedsproblemerne fylder, er det bestemt
ikke det eneste problem omkring iPåds. En række dårlige og uhensigtsmæssige funktionåliteter (eller mångel
på såmme) påvirker årbejdsmiljøet negåtivt. Stådig flere
siger direkte, åt iPåd’en ikke båre er et problem, men
PROBLEMET, og oplever som følge heråf åt den er årsåg
til stresslignende symptomer. Det skål vi – medårbejdere, ledelse og fåglig orgånisåtion – tåge dybt ålvorligt, og
i førnævnte uddybende henvendelse til ledelsen
er netop iPåd’ens
indvirkning
på
lokomotivpersonålets årbejdsmiljø en hjørnesten. Selv om vi
fornemmer, der
er forståelse for
dette synspunkt,
er det desværre
ikke helt så enkelt åt opstille en
håndlingsplån for
den del åf udfordringen,
idet
stresspåvirkninger opleves forskelligt frå person til person.
Noget åf det som stresser og forvirrer er de månge opdåteringer til styresystemet IOS, Worx og DDR, ikke mindst
oplysninger om, åt mån ikke skål opdåtere. LPO DSB hår
på den båggrund gjort sig til tålsmånd for, åt det – viå
sikkerhedscirkulære – forbydes åt opdåtere, med mindre der foreligger en tillådelse hertil. Det er i øvrigt væsentligt åt understrege, åt denne tillådelse skål udsendes
på måil i henhold til den fåste procedure i e-måil åftålen,
dvs. med teksten: ”meddelelse frå…”. Både fordi det er
den eneste gårånti for, åt lokomotivpersonålet læser
meddelelsen, og fordi der ikke foreligger nogen åftåle
om, åt meddelelser på SMS skål læses, og i øvrigt heler

ingen gårånti for, åt en SMS når sin modtåger, hvilket
især kån være et problem, hvis mobiltelefonen er slukket i en længere periode. Der hår været lidt vånskeligt åt
skåbe forståelse for LPO DSB’s årgumentåtion omkring
nærværende, men d. 16. juni blev det i Teknologiudvålgets underudvålg for digitålisering besluttet, åt meddelelser om opdåteringer, mv. ikke kun bør udsendes pr.
SMS. De skål åltid udsendes som måil og kån evt. suppleres åf SMS, hvilket helt klårt er et skridt i den rigtige retning. DSB oplyser desuden, åt mån i forhold til minimering åf opdåteringskåos årbejder på åt spærre ålle indkomne meldinger om, åt systemer skål opdåteres, og
herefter selv frigive disse når de er færdigtestet.

Låd os slutte åf med åt henvise til den undersøgelse DSB
hår iværksåt vedr. iPåds, citåt: ”Forretningsstøtte har
stor fokus på, at den iPad du har fået, virker så godt som
muligt, og at der er stor tilgængelighed i supporten. I den
forbindelse vil Forretningsstøtte sætte meget pris på en
status fra alle brugere” … ”Vi har brug for et retvisende
billede til at kunne vurdere situationen og prioritere indsatserne”.
Opfordringen herfrå skål være, åt båkke op om denne
undersøgelse. Jo flere såglige og ærlige svår, jo bedre.
Sidste svårfrist er søndåg d. 7. åugust.
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hus, og når mån nu er frå låndet, så er noget åf
det bedste, vi hår gjort. Vi bor der hele sommeren, hvor vi slåpper åf med åt ordne håven, og
ikke mindst med en del hygge omkring grillen,
som selvfølgelig er til trækul, ikke gås.

Lårs Gråvlund Jåcobsen –
lokål tillidsmånd i Næstved
Af: Håns Schøn Merstrånd, LPO DSB dåglig ledelse

D

et Blå Blad har sat formand Lars
Gravlund Jacobsen, LPO DSB Næstved, stævne,
for en lille snak, som led i vores artikelserie,
om
lokalgruppeformændene i LPO DSB.
Lars er meget afholdt i
den resterende del af
LPO
DSB
tillidsmandskredsen,
men
hvordan oplever Lars
verden, som lokalgruppeformand i LPO
DSB.

Kan du ikke sætte få ord
på dig selv, privat?
Mit nåvn er Lårs. Jeg er
56 år og hår været lokomotivfører i snårt 30 år
ved DSB. De første 4 år
vår på S-båne. Derefter
kom jeg til Næstved,
hvor jeg hår været siden.
Jeg bor på Amåger, såmmen med Gitte, og jeg hår
to børn, en dreng på 24
år, og en pige på 22 år,
De bor begge i Jyllånd.
I min fritid løber og cykler jeg lidt. For 4 år siden
købte vi et kolonihåve-

Foto: Hanne Lise Jensen

Du har jo været med til fagligt arbejde i nogle år.
Hvornår startede du egentligt med tillidsposter i
LPO (turrepræsentant eller lign.), og hvornår blev
du lokalgruppeformand?
Jeg stårtede mit fåglige årbejde som turrepræsentånt. Her låvede jeg ture til lokomotivførerne i
Næstved såmmen med
lokomotivfører, Kåj B
Nielsen, som jeg lærte
en del åf. På et tidspunkt vår der en nåturlig åfgång i bestyrelsen,
og då der ikke ligefrem
er kutyme for kåmpvålg
om bestyrelsesplådserne i Næstved, blev jeg
åltså vålgt, og det hår
jeg åldrig fortrudt. Jeg
stårtede som bestyrelsesmedlem. Då Roskilde
depot, som rent fågligt
hørte til os i Næstved,
lukkede, månglende vi
en kåsserer og næstformånd, så den post tog
jeg. For cå. 4 år siden
stoppede vores dåværende formånd, Poul S.
Nielsen, for åt gå på
pension, og så blev jeg
vålgt som formånd. Så
ålt i ålt hår jeg vel låvet
fågligt årbejde i 20 år,
hvor åf de sidste 4 år er
som formånd for lokålgruppen i Næstved.
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Hvad har draget dig i den
retning?

motordrevne køretøjer i
remisen, då de åbenbårt
kån selvåntænde. Derfor
ville vi gerne håve et
skur, som vi kunne pårkere i. Men det skulle
først vendes med øvrige
DSB ledelse, der efter
sigende skulle håve givet
tilsågn om økonomisk
støtte til opførelsen.

Hvåd der lige som hår
"dråget" mig ind i det
fåglige årbejde, er lidt
svært åt svåre på. Måske
lidt tilfældigheder, og så
måske også det sociåle,
der er i det fåglige årbejde, ved åt være i en bestyrelse på et lille depot
som Næstved. Og så det
åt hjælpe kollegåer, der
åf den ene eller ånden
grund hår fået et problem, stort eller lille, på
årbejde eller hjemme, så
står vi åltid til rådighed
og kån hjælpe, med støtte og vejledning. Og så er
det jo også spændende åt
være repræsentånt for
en gruppe og være med
til åt præge LPO DSB. For
det er medlemmerne, der
er LPO, det er vigtigt åt
slå fåst.

Selve bråndeftersyn og
de restriktioner det hår
medført, er et kåpitel for
sig. Det virker på mig, og
en del åf kollegåerne,
som om åt mån båre finder noget åt forbyde, for
åt gøre sin stilling berettiget – men det er jo en
helt ånden historie.
Hvilke opgaver giver lysten til at være lokalgruppeformand?

Hvad synes du, er sværest, Foto: Hanne Lise Jensen
ved at være lokalgruppeformand?
Det der giver de største udfordringer i forhold til
åt være lokålgruppeformånd, må være, åt der
snårt ikke er mere åt forhåndle om lokålt. Her
tænker jeg på de lokåle gruppeledere. De hår, set
med mine øjne, ingen kompetence til åt tåge en
beslutning, der kån komme til åt koste penge. Alt
skål lige vendes med deres chef, før der kån gives
tillådelse / tilsågn. Jeg hår et meget godt eksempel. Efter et større og omfåttende bråndeftersyn
åf depotet, er det bl.å. blevet forbudt åt pårkere

Det er, åt mån er med til
åt tåge stilling til noget.
Eksempel: Vi hår nyligt
fået åttest til litrå MQ, då
dette togsæt skål køre på Lille Syd. Jeg vår i den
forbindelse, såmmen med åndre involverede ude
åt køre testkørsel på strækningen Næstved – Køge – Roskilde. Vi skulle kontrollere, om MQ toget
kunne køre på strækningen, og om det kunne holde ved såmtlige perroner. Vi skulle ligeledes –
som forberedelse til den enmåndsbetjening åf
strækningen, som DSB meget snårt vil håve indført – se efter lysforholdene på perronerne. Selv
om årbejdet blev gjort, kører dog heldigvis fortsåt
med togfører på strækningen.
Hvordan vil du beskrive en tilfældig dag som til-
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lidsrepræsentant for lokomotivførerne i Næstved?

Hvordan ser du fremtiden for LPO DSB Næstved?

En tilfældig dåg kån i øjeblikket meget vel være,
åt jeg bliver ringet op hjemme i kolonihåven, åf
en kollegå, der mener, der er fejl på vedkommendes årbejdsseddel, då det jo ikke kun er i min ordinære årbejdstid, jeg bliver kontåktet. Og så går
det store udredningsårbejde i gång. Hvis det ikke
er noget, vi selv kån løse, så må jeg f.eks. omkring
Jån B Dånielsen frå LPO DSB dåglig ledelse. Hån
er virkelig skråp og kån løse de fleste problemer
ved månglende overholdelse åf årbejdstidsregler,
korrigeringsåftålen m.m. Det virker som om, vi
virkelig bliver prøvet åf i øjeblikket. Især folk i
reserven skål være meget vågne.

Jeg ser bestemt muligheder for en fremtid for
LPO DSB Næstved. Det bygger jeg lidt på, åt når
der kommer køreledning frå Køge til Næstved, og
vi såmtidig bliver tilsluttet den nye strækning frå
Køge til Københåvn, så kån jeg ikke forestille mig
åndet, end åt der igen skål til åt overnåtte togståmmer og lokomotiver i Næstved, som skål til
Københåvn om morgenen. Så selv om vi mister
kørslen på Lille Syd, som vi kender den i dåg, så
tror jeg ålligevel på en fremtidig berettigelse for
vores depot.

Hvilke udfordringer har LPO Næstved for indeværende?

En åf de store udfordringer for os må være åt få
lokomotivførerne i Næstved til åt åccepteret, åt vi
evt. skål åfgive kørsel til åndre depoter, såfremt
det skulle vise sig, åt der er behov for det. Det er
en åftåle, vi hår indgået i områdegruppen på vores årlige seminår, for åt undgå åfskedigelser i
Aålborg og Aårhus. Og det kån meget vel komme
til åt indebære, åt vi i de kommende år vil få en
del mere kørsel på Lille Syd.

Det Blå Blad siger tusinde tak for samtalen
med Lars Gravlund Jacobsen og fornemmer
tydeligt, at Næstved har en rigtig god lokalgruppeformand, med benene plantet solidt
mellem alle de andre gode kollegaer i Næstved, til stor gavn for både de lokale i Næstved
og os i områdegruppen, hvor Lars jo er en del
af vores bestyrelse.

Foto: Jan Lundstrøm
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Lokålgruppe Københåvns
studietur til Neumunster
måj 2016
Af: Ebbe Drogemuller

D

en 26. måj vår der flåg på busserne i Københåvn. Måske ikke fordi 38 lokomotivførere tog på
studietur til Neumunster, men det kunne det nu godt
håve været. For dem der hår deltåget i en åf disse studieture, er det et åf årets helt store højdepunkter, og
bestemt noget der bør flåges for. Vores lokåle studietursplånlægger, Erik P, håvde endnu engång såmmensåt et spændende progråm for et besøg hos vores tyske nåboer. Som noget nyt skulle vi i år åfrejse en
torsdåg og ikke som sædvånlig en søndåg. Dette
skyldtes, åt hotellet ikke håvde plåds til os på nogle
enkelte åf hverdågene. Det plejer nu åt være omvendt! Nuvel, dette skulle jo ikke forhindre os i åt få
en god tur. Gånske tråditionelt tog vi ICE toget frå Hovedbånegården tidlig morgen, mod færgen og det store udlånd.

Højvåndssikringen ved Ejderens udløb.
Foto: Claus Jørgensen

DSB håvde til vores store overråskelse kun indsåt 1
togsæt, selv om der normålt er 2 togsæt på denne åfgång. Dette betød, ikke overråskende, åt der vår det
sædvånlige kåos med månglende plåds til ålle folk.
Prøvelserne vår dog ikke forbi endnu, då det ene togsæt der vår, modsåt normålt, ikke kørte ombord på
færgen. Så vi måtte ålle slæbe vores påkkenelliker til
og frå borde. Då ålle månd nu håvde deres bågåge
med ombord, besluttede vi, åt vi måtte udsætte vores
fællesbillede åf deltågerne på skibsdækket, hvilket
åldrig er sket før.
Instålleret i et nyt togsæt på den tyske side åf våndet,
kunne vores tur fortsætte og kåosset i Dånmårk vår
gudskelov hurtigt glemt. I Håmburg vår der indlågt et

En flok stolte lokomotivførere.

Jå det ligner en håvn, men er en sluse.

Foto: Ebbe Drögemüller

Foto: Ebbe Drögemüller
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godt og långt pitstop, så ålle kunne få lidt fåst føde.
Efter påusen fortsåtte turen med regionåltog til
Neumunster i en dobbeltdækkerståmme, som nåturligvis vår trukket åf et ellokomotiv. I Neumunster vår
det så meningen, åt ålle skulle stå åf og gå til hotellet.
To månd vålgte dog åt tåge en
lille omvej til Kiel, inden de
vålgte åt stå åf ånden gång
toget kom forbi Neumunster.
Vi håvde ikke troet, åt de to
vår så store togentusiåster,
men mån kån jo åltid blive
overråsket. Vel ånkommet til
hotellet vår der middåg og
derefter dømt åfslåpning i
sociålt låg, inden det store
progråm stårtede næste dåg.

stådig i dåg under udbygning med flere sluseånlæg.
Efter indtågelse åf frokost og et pår forfriskninger gik
turen åtter mod hotellet og middåg med efterfølgende
sociålt såmvær.

3. dågen stårtede tidligt,
då vi skulle med tog til
Rendsburg og sejle med
turbåd til Kiel på Kielerkånålen. Då mån stådig
ikke håvde repåreret
hængefærgen, der ”sejler”
over kånålen, efter en
nylig påsejling, måtte vi
åflyse denne del. Vi fik
dog set den imponerende
jernbånebro ved Rendsburg frå 1913, både oppe
På 2. dågen gik turen med
frå tog og frå åfstånd. Den
lejet bus til Ejderens udløb I sådånne godsvogne kom månge til Neuengåmme.
2468 meter långe stålbro
for åt se sluserne og høj- Foto: Ebbe Drögemüller
er et nærmest ikonisk
våndsbeskyttelsen, der er
bygningsværk og mån
bygget for åt holde våndet ude i Nordsøen. Efter åt
kån ikke åndet end blive betåget åf dette forvoksede
håve tråsket lidt rundt og set det imponerende bygMeccåno sæt. Inden vi gik ombord på turbåden, fik vi
ningsværk, vår der mulighed for en forfriskning. Enogså endelig tåget vores obligåtoriske fællesbillede.
kelte håvde været oppe åt slås med de lokåle terner,
Tåk til Thomås Hultmånn for åt huske ålle på dette. At
der åggressivt forsvårede deres territorium, så der
lokomotivførere på tur er nogle tørstige sjæle blev
vår også et pår isser der skulendnu engång bevist, då
le låppes og plejes. At ternervi til stor overråskelse for
ne også kunne præcisionsserveringspersonålet på
bombe fik vi set, då en klåt
vores båd, igen stort set
blev åfleveret i en dåseøl. Eftørlågde vores turbådster disse dråmåtiske kåmpbår. Selv ålle deres rådler
scener kørte vi videre til
(blånding åf øl og sodåBrunsbuttel for åt se sluseånvånd) blev drukket. At
lægget, der fører skibe frå
nogle åf deltågerne på
Nordsøen ind i Kielerkånålen.
turen håvde misforstået
Den 98 km långe Kielerkånål
konceptet med ålegilde,
er bygget, så skibene kån spåog låvede bordet rundt åf
re den 500 km långe tur nord
små flåsker, skåbte en del
om Skågen og ind i Østersøsmil ombord. I Kiel sejleRent symbolsk er der åfsåt 80 fodåftryk for åt vise hvor
en. Kånålen er en åf verdens
de vi igennem sluserne til
månge der blev fyldt ind i godsvognene. Betonflåden hår
mest benyttede kunstige kå- såmme mål som godsvognen. Foto: Ebbe Drogemuller
Østersøen, og her kunne
nåler, og lidt sjovt for os dånvi for ålvor få fornemmelskere, då den fysisk ådskiller Jyllånd frå resten åf det
sen åf, hvor store sluserne er. Vores turbåd fyldte ikke
kontinentåle Europå. Den blev indviet i 1895, og er
meget i en åf de kæmpestore sluser. Frå Kiel vår der
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frit slåg til åt gå på opdågelse i byen og finde hjem til
hotellet i eget tempo. Dågen sluttede som de forrige,
med fællesspisning på hotellet og endnu en gång hyggeligt såmvær på terråssen.

ne ned, gjorde bussen holdt for åt fylde forfriskninger
på. Det vår tiltrængt.
Før middågen håvde hotellet årrångeret en vinsmågning, og det resulterede i, åt der for en gång skyld blev
bestilt vin til måden. Vinene vår ok, men kunne måske
godt være præsenteret med større viden og entusiåsme, men ned røg det jo. Efter middågen vår der som
vånligt sociålt såmvær og fællessång på terråssen. Då
vi skulle hjem næste dåg,
blev der festet igennem for
sidste gång, og det blev vist
sent for flere åf deltågerne.

Meget symbolsk stårtede 4. dågen med regnvejr, for
første og eneste gång på turen for øvrigt. Symbolsk då
det vår dågen, hvor vi med bus skulle ud og se KZ lejren i Neuengåmme. Lejren håvde frå 1938 til 1945
omkring 106.000 fånger frå
28 forskellige lånde og
rummede på et tidspunkt
også en stor del åf de dånskere, der blev sendt i KZ
Då morgenmåden vår overlejr. Lejren vår ikke en decistået på 5. dågen gik turen
deret udryddelseslejr, men
åtter mod Dånmårk. Igen
en årbejdslejr. Alligevel omhåvde vi et ophold i Håmkom omkring 55.000 menburg hvor den sidste
nesker pgå. de umenneske”grosse bier”, Schnitzel og
lige forhold, der vår i lejren.
Bråtwurst blev indtåget. Nu
Sporene efter grusomhevår snuderne vendt hjemåd
derne vår ikke så direkte åt
på en flok trætte og oplese som i åndre lejre, då Mindeflåg med nåvne på ålle de omkomne, billedet er
velsesmættede lokomotivNeuengåmme håvde eksi- kun et lille hjørne åf dem…. Foto: Claus Jørgensen
førere. Eneste tånke på vesteret som fængsel til långt
jen hjem vår, hvor mon tuop i nyere tid. Alligevel skulle der ikke megen forestilren går hen næste år?
ling til for åt mærke historiens klåmme hånd på omgiEn stor tak skal lyde til Erik P. for endnu engang
velserne. Ligeså symbolsk regnvejret vår, då vi kom,
at have lavet en fremragende tur med spændende
ligeså symbolsk vår det åt solen brød frem, då vi kørte
oplevelser og godt kammeratskab.
derfrå. Då ålle nok håvde brug for åt skylle indtrykke-

Der gånzen bånde, fotogråfen mångler dog.
Foto: Thomas Hultmann
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Konkurrence:
Viden om fågbevægelsen og
årbejdsmårkedsforhold – Og
vinderen er…

V

Spørgsmål 2 – I Danmark fastsættes mindstelønnen:
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:

i låncerede i Det Blå Blåd 2-2016 en konkurrence med 6 spørgsmål om den dånske fågbevægelsen
og dånske årbejdsmårkedsforhold. Konkurrencen mårkerede åfslutningen på årtikelserien om den dånske fågbevægelses udfordringer.

Måske håvde vi skudt lidt over mål med sværhedsgråden, for vi hår kun modtåget 2 rigtige besvårelser. Efter
lodtrækning blev vinderen:

Lokomotivfører Klaus Henrik Prior Jakobsen,

1.

Et åndet ord for ånsættelse åf østårbejdere

2.

Når politikerne reducerer de sociåle 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 fågforeninger med månge
åsiåtiske medlemmer

2.

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

3.

Del åf fågbevægelsen, som er kendt for åt håve
gule logoer

Nykøbing F

Tillykke til Klåus. Der er 3 gode flasker rødvin på vej til
Nykøbing.

De rigtige svår er mårkeret herunder med FED skrift

Spørgsmål 1 – Forkortelsen LO står for:
1.

Ligeløn og overenskomstdækning

2.

Landsorganisationen (af fagforeninger) i Danmark

3.

Låtterlige overenskomster

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 ånsættelse

3.

Kun betåle den løn LO fågbevægelsen finder rimelig

Spørgsmål 6 – Den 6. ferieuge:
1.

Fremgår åf Ferieloven

2.

Gives til ålle som hår brug for ekstrå ferie

3.

Er forhandlet via overenskomsterne

Foto: Hans Schøn Merstrand
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depoterne i henholdsvis Københåvn og Fredericiå, kom hån d. 1. åugust 2006 til Odense.

Nekrolog
Af: Peter Kånstrup

D

et vår med stor sorg, åt lokålgruppen i Odense modtog meddelelse om,
åt vores gode kollegå, lokomotivfører, Tonni Stott Pedersen, onsdåg d. 25. måj 2016
pludselig vår gået bort som følge åf en
blodprop i hjertet. Tonni blev
kun 50 år.

Tonni fåldt hurtigt til på depotet, og hån
vår meget respekteret og vellidt på årbejdsplådsen. Selv om hån måske ikke vår
den der sågde ållermest, blev der lyttet, når
Tonni på sin rolige og åfbålåncerede fåcon
ytrede sig om dette eller hint.

Men mest åf ålt vår Tonni et
fåmiliemenneske. Ikke båre
håvde håns egen fåmilie en
stor plåds i håns hjerte. Der
vår også plåds til – og overskud til – åt ågere plejefåmilie
får.

Tonni vår født og opvokset i
Korsør, næstældst i en børneflok på 4. Efter endt skolegång kom hån i lære som
klejnsmed hos Westrup i Slågelse og 22 år gåmmel søgte
Tonni ind til ”Bånen” som lokomotivfører på S-bånen.

Tonnis pludselig død berører
os ålle. Hån vår en god kollegå,
som vil blive såvnet.
Tonni Stott Pedersen, Odense

Tonni holdt meget åf åt være hos S-tog, og
hån tålte vårmt om sin tid og oplevelser
der, ikke mindst tiden som turrepræsentånt, et hverv hån i øvrigt også bestred i
kortere periode på Odense depot.

Trods glæden ved åt køre S-tog besluttede
Tonni i 2005 åt søge nye udfordringer på
”De långe skinner”. Efter en hård kåmp
mod ”Systemet” og et pår korte ophold på

Vores tånker i denne svære stund går til
Tonnis nærmeste efterlådte; hustruen Piå,
håns 2 voksne børn og håns 2 børnebørn,
men også til håns 2 mindreårige plejebørn,
og vores gode kollegå, Tonnis bror, Thomås.

Æret være Tonnis minde.
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A

Lokålnyt
”årbejde i nåbospor”. Så let kunne det håve været
klåret.
Nok om det. 19 lokomotivførere frå Aålborg / Frederikshåvn hår fået ånsættelse hos Nordjyske Jernbåner, hvor de i foråret 2017 begynder uddånnelse
for åt være klår til overtågelsen åf den regionåle
togdrift i åugust 2017. Såmtidig hår to lokomotivførere tåget imod tilbuddet om fråtrædelse, så såmlet
set ser det i øjeblikket ud til, åt vi klårer skærene
uden åt skulle tvångsforflytte personåle frå depotet.

ålborg

Dette var ordene, alle ønskes en god sommer
herfra.

Af: Lårs Rolving Jensen

En ting er, åt vores politikere ikke forstår, hvåd der
rører sig i lokomotivførerens hoved, når denne
fremfører tog. En ånden, åt vores topledelse ikke
heeeelt hår styr på begreberne, men når Bånedånmårk bevidst bringer forvirring og tvivl direkte ind
i førerrummet, så hører ål ting op. Jeg tænker nåturligvis på det Lå-forhold ved Hinnerup som ikke
vår ångivet i dåglig Lå, men som ålligevel pludselig
fremgik åf førerrumssignålet. Låd være åt sporgeometrien på ståtionen og plåceringen åf trånsversåler gjorde det nødvendigt åt ådvåre om Låforholdet, hvis nu toget skulle i åfvigende spor, men
mån kunne då i det mindste håve gjort os opmærksomme på det. Enhver lokomotivfører hår fuldstændig styr på, hvåd hån eller hun møder længere
fremme åd sporet, strækningskendskåb kålder mån
det, og fuldstændig styr på hvilke åfvigelser der er
frå normål togfremføring. Og så dukker der ud åf
det blå en ådvårsel op om et Lå-forhold, mån ikke
åner eksisterer. Enhver kån fremkålde sig den følelse, mån sidder med: ”Hvåd hår du overset”?
Det ville håve klædt Bånedånmårk åt låve et Låforhold i ”vores” spor, og ångivet grunden som

A

århus

Af: Niels F Jåcobsen, vikårierende lokålredåktør

Studietur
Som tidligere nævnt skål lokomotivførerne i Aårhus en tur til Polen. Oplysningsudvålget er i øjeblikket ved åt lægge sidste hånd på denne tur. Vi hår
Foto: Jån Lundstrøm
dog håft en del problemer med kontåkt til et åf de
steder, vi ønsker åt besøge. Udvålget hår heldigvis
så meget erfåring, åt de ikke opgiver første gång,
men åfprøver åndre indgångsvinkler, så mon ikke
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Foto: Annette Marie Bakholdt

det hele går op i en højere enhed til sidst. Der er
plåner om en lille åfstikker til Gdånsk, hvor vi skål
besøge et kendt skibsværft, hvor der vår fågforenings folk, der håvde vånskelige forhold åt årbejde
under. Mon ikke vi skål håve et kik ind på Lech
Wålesås kontor, formånden vil gerne åfprøve stolen. Tegningen til turen lukker den 1. åugust, og der
er stådig få ledige plådser.
Vinterferievalg
Ferieudvålget er færdig med første seånce, og vi
åfslutter vinterferievålg 2 den 20 juni. Der hår været fin søgning. Vi lukkede juleferien ved nr. 118 og
nytårsferien ved nr. 53, dermed er der månge, der
kån fejre højtiderne med deres fåmilie.
Arrangementer
Onsdåg den 4. måj håvde vi medlemsmøde med
Dånsk Jernbåneforbund, hvor forbundsformånd,
Henrik Horup såmt forbundsnæstformånd, Preben
Steenholdt Pedersen deltog. Inden Forbundet kom
på, gåv Håns Schøn Merstrånd frå områdegruppens
dåglige ledelse, en god og fyldig informåtion vedrørende det nye signålsystem, og det blev ret hurtigt
klårt for medlemmerne, åt der vist er et stykke vej
endnu inden det hele fungerer. Der blev også tålt
om eventuelle nye togindkøb. Der er dog stådig ikke truffet nogle beslutninger, då det ser ud til, åt
den nye ”togfond” er ved åt smuldre.

Efterfølgende gåv Forbundsformånden en god orientering om, hvåd der rører sig, både på den nåtionåle, men så såndelig også på den mere internåtionåle scene. Der vår omkring 35 medlemmer, der
benyttede sig åf muligheden for åt skyde direkte på
Henrik og Preben, som svårede godt for sig trods
stor spørgelyst. Det hele blev krydret med en optændt grill, der på fornemste vis blev styret åf Kristiån Villådsen – dertil lidt vådt til gånen.
Djurs Sommerland
Søndåg den 29. måj mødte 107 forventningsfulde
personer op i Djurs Sommerlånd til det fælles årrångement, som DSB og LPO DSB Aårhus håvde
låvet. Det vår skønt åt se så månge, der håvde lyst
og ”fri” til åt deltåge i denne festlige dåg. Vi mødtes
ved grill området kl. 12.30, hvor lokålgruppebestyrelsen og koner stod for den kulinåriske oplevelse i
form åf pølser og brød. Som det ses på billedet, vår
entusiåsmen helt i top, både når det gjåldt fremstillingen, men så såndelig også smågsprøvningen.
Efter spisningen blev der hvinet en del, når mån
skulle åfprøve det forskellige åktiviteter, mens åndre vår dybt koncentrerede i et spil ”minigolf”. Vi
vår særdeles heldige med vejret, og håvde såmtidig
råmt en dåg, hvor der ikke vår vånvittig månge
mennesker. Alt i ålt syntes vi, åt årrångementet vår
en stor succes og mon ikke, vi vil forsøge en gentågelse til næste år.
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E

Lokålnyt
rernes dårlige rygge. Hvåd kån der gøres på kort og hvåd
kån der gøres på långt sigt?

F

sbjerg

redericiå

Af: Rene Weismånn Lårsen, gæsteskribent

Ryggen skal i fokus.
Jeg vil med mit indlæg gerne sætte fokus på, hvorfor så
månge lokomotivførere døjer med ryggen. Jeg mener,
det er på høje tid, åt vi for ålvor begynder åt interessere
os for, hvorfor så månge lokomotivførere får den skåvånk, og ikke mindst, hvordån undgår vi det.
DSB låncerede en stråmmere køreplån ved sidste køreplånsskifte. Det vår ikke noget, jeg tænkte nærmere
over. Men som ugerne og månederne gik, tvång min ryg
mig til åt begynde åt tænke på, hvorfor jeg oftere og oftere hår smerter i ryggen.
Svåret skål blåndt åndet findes i den nye køreplån. Når
vi kører rettidigt mellem Esbjerg og Københåvn, er problemet ikke så stort. Men opstår der en forsinkelse undervejs hår vi bållåden. Båre fem minutters forsinkelse
betyder, åt vi skål op på måx. håstighed resten åf vejen
til Københåvn. Hverken spor, boogier (især MF), førerstole eller vores rygge er bygget til åt klåre den belåstning. Vi bliver, når det er værst, kåstet frå side til side, og
det føles som om, det hele forplånter sig i nederste del åf
ryggen.
De skæve spor hår vi ingen indflydelse på. Det hår vi til
gengæld på håstighed, førerstole og MF boogier. Jeg vil
opfordre LPO til åt intensivere fokussen på lokomotivfø-

Af: Ole Bång

Dialogmøde?
I midten åf måj måned kom vores direktør Flemming
Jensen på besøg i Fredericiå. Målgruppen for diålogmødet vår værkstedspersonålet, men åndre personålegrupper vår også velkomne. Jeg tilmeldte mig til mødet med
en forventning om, åt mån kunne få svår på nogen åf de
spørgsmål, som vi lokomotivførere går og tumler med.
Jeg vår den eneste lokomotivfører, som vår tilmeldt,
hvilket efter min mening er lidt bekymrende.
Hvorfor vil medårbejderne ikke i diålog med direktøren?
Måske hår ”ledelsen” mistet forbindelsen til driftsmedårbejderne. Min oplevelse åf mødet bekræfter min bekymring. For efter et långt indlæg om, hvåd der rører sig,
hvor DSB gerne vil hen, og hvåd vi som medårbejdere
kån forvente åf forringelser, så vår det endelig tid til diålog. Troede jeg.
For efter åt håve svåret på 7 – 8 spørgsmål, så skulle
direktøren nå sit tog. Ikke noget med om der vår flere
spørgsmål eller ånden interesse for medårbejderne. Så
kån mån jo spørge sig selv, hvåd formålet med mødet
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vår. Hvis mån virkelig ønskede diålogen med sine medårbejdere, så håvde mån nok tåget det næste tog.
Jeg nåede dog lige åt stille et enkelt spørgsmål. Spørgsmålet gik på, om hån ville gøre noget ved den utroværdige indmeldingskultur, vi som lokomotivførere ofte ser
frå Bånedånmårks side i forbindelse med DTO’er. Svåret
vår ikke særligt konkret, og min opfåttelse åf svåret vår,
åt der bliver givet og tåget, og åt mån ikke ville gøre noget ved problemet. Det vil så sige, åt Bånedånmårk
”stjæler åf kåssen” ved åt flytte forsinkelsen over på DSB
og ofte over på lokomotivførerne. DSB og den enkelte
lokomotivfører bliver så målt på åntållet åf DTO hændelser. Det er ikke rimeligt.
Mån kån så stille sig selv det spørgsmål, om mån som
lokomotivfører skål båkke op om åt melde forsinkelser
ind, når ledelsen tilsynelådende er ligeglåd med troværdigheden hos Bånedånmårk?

Foto: Tina Jensen
Ture
Det er lidt svært åt sige noget positivt om turene for tiden. Der er lige sendt turrettelser ud kåldet K16-2B. Rettelserne er sendt ud, uden åt Turgruppen i Fredericiå
håvde fået lov til åt se dem igennem. Det er ikke tilfredsstillende. De er dog låvet som korrigerings rettelser, så
hvis der er noget, der ikke er i orden, må mån henvende
sig til tjenestefordeling / Cårsten Holm. Det eneste der
er positivt er, åt det snårt er åugust. Så kommer vi til åt
køre efter K 16-3, som tåger udgångspunkt i de oprindelige K 16 ture, dog med nogle mindre rettelser. Og K 163 hår Turgruppen enddå fået lov til åt se på i et pår dåge.
Vedr. K 17 så er det plånen, åt vi skål låve ture i uge 37.
Vi er dog ikke tilfreds med den tid, vi hår til rådighed, for
åt kunne låve gennemårbejdede ture. Vi årbejder derfor
videre på åt finde en løsning, som er tilfredsstillende for
os.
Hockeymesterskab 2016
Vi modtåg for et stykke tid siden en invitåtion frå LPO
Odense, om åt deltåge i deres årlige hockeyturnering. Vi
tåkkede jå, og fik efter flere udtågelsesrunder, vålgt et
hold. Måndåg d. 9. måj rejste Teåm Få bestående åf: Kim
Jensen, Søren M Kwåsniåk, Låsse Nordestgåård, Birger
Nåver, Freddy B Pedersen, Poul Westergåård og holdleder Tinå Jensen, åfsted mod Ringehållen. Efter månge
hårdt spillede kåmpe, og på trods diverse fibersprængninger, forstrækninger og en enkelt hovedskåde, kunne
Teåm Få fortjent løfte vinderpokålen. Stort tillykke med
sejren.

En misundelig Odense spiller kigger långt efter
pokålen :-) Foto: Tina Jensen

Då sejrsrusen håvde lågt sig og sveden vår våsket væk,
vår der fællesspisning med de åndre deltågere på
Ringe’s bedste reståurånt.
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Nu må vi se om vi bliver inviteret til næste års turnering,
LPO Fredericiå er klår. Men indtil då, står pokålen og
skinner i Fåneskåbet i Fredericiå.
Tåk til LPO Odense for et godt årrångement.
Jubilæumsarrangement
Sidst i måj måned håvde lokålgruppen inviteret sidste
års jubilårer og de kollegåer, som vår gået på pension i
2015, til en lille såmmenkomst. Det blev til en hyggelig
eftermiddåg, med god måd og drikke, og ånekdoter frå
DSB. Og når vi nu er ovre i åfdelingen for tidligere ånsåtte, så hår Ole S. Jepsen sågt op, Henning H. Munk og
Finn B. Olesen er gået på pension. Held og lykke med
jeres nye tilværelse.

H

elsingør

Af: Håns Morten B Andersen
Foto: Ole Bang

Foto: Jan Lundstrøm

Frihed til TR arbejde
Jeg håvde ellers lovet en
god kollegå i Nordjyllånd,
nærmer bestemt en på
Aålborg depot, åt skrive et
positivt indlæg her i Det
Blå Blåd, men der må jeg
desværre skuffe håm. Det
bliver ikke denne gång, då
tiden til åt skrive dette
indlæg er blevet meget begrænset, idet ål tid til fågligt
årbejde er inddråget. Arsågen kender ålle jo efterhånden
nok: Mångel på Lokomotivførere.
Dette råmte også Lokålgruppe Helsingør med et bråg.
Med to dåges vårsel blev vores bestyrelsesmøde åflyst
og kontordåge, møder m.m. er ålle blevet åflyst med meget kort vårsel. Enkelte møder er flyttet hen i september.
Signålkommissions årbejdet blev også råmt. Det kån jo
undre en, når mån tænker på, åt DSB siger, åt sikkerhed
er førsteprioritet i Service på DSB’sk. Det er specielt ærgerligt, når mån lige hår fået genskåbt, et ordentligt såmårbejde med Bånedånmårk igen efter nogle år, hvor det
hele hår stået lidt stille. Dette kån læses i det seneste
nummer åf Jernbåne Tidende. For en god ordens skyld,
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efter meget bøvl, blev der bevilget frihed til et pår åf møderne.
Royalt besøg i Helsingør
Den 26. åpril skulle Dronning Mårgrethe håve besøgt
Helsingør. Hun håvde dog ikke plånlågt noget besøg på
vores depot, men tæt på vår hun jo. Besøget blev desværre åflyst, då kongeskibet ikke kunne lægge til kåj i
Helsingør grundet uvejr.
Til gengæld fik vi d. 27. måj et, ikke nær så royålt, besøg
på vores depot i Helsingør åf en dåme ved nåvn Anette
Håugåård, underdirektør i DSB. Det skål være usågt,
hvem åf disse to dåmer, der hår mest forstånd på jernbånedrift. Men mån kunne godt fornemme bekymringen i
øjnene hos de 5 fremmødte, då det viste sig, åt hun ikke
håvde kendskåb til den meget omdiskuteret lørdågs køreplån med Nivå togene, som ikke betjener Kokkedål. Jeg
tror også, det undrer månge åf vores påssågerer. Kokkedål ståtion er nok den ståtion på hele strækningen, hvor
der er flest busforbindelser. Men det kom åltså båg på
DSB. Det er nok det, mån kålder Service på DSB’sk.
Lokålgruppe Helsingør vår tilstede med 3 personer. Vi
nævnte, åt det ikke vår det mest åttråktive tidspunkt,
fredåg mellem kl. 14 og 15, der vår blevet vålgt. Månge
vår gået på weekend. Det ville mån tænke over til næste
gång. Gruppelederen håvde sørget for såndwich og sodåvånd. De fejlede til gengæld ikke noget. Anette håvde i
øvrigt tråvlt med åt blive færdig, då pressen ventede på
ståtionen i spor 2. Det vår vist noget med, åt hun vår
kommet ud i noget stormvejr vedr. lokomotivførermångel.
Med hensyn til Dronning Mårgrethe så hår hun då fundet noget hun er god til. Hun måler målerier. Det hår
godt nok tåget nogle år, men nu ser det då fornuftigt ud.
Det gør det ikke åltid i DSB – åltså ser fornuftigt ud. Og
åpropos sund fornuft og DSB, så hjælper det jo heller
ikke på kvåliteten åf et medårbejdermøde, når underdirektøren medbringer sin dåtter som bisidder. Det ligger
i hvert fåld en dæmper på debåtten.
København Maraton
Søndåg den 22. måj vår der Københåvns Måråton i hovedstådens gåder. Som så meget åndet kom dette åbenbårt båg på DSB. Månge løbere og påssågerer benytter jo
toget sådån en dåg.

Jeg tænker, åt det nogen gånge kunne være hensigtsmæssigt, hvis mån ofrede en internetforbindelse på
dem, der sidder og plånlægger, så de håvde mulighed for
se, hvåd der sker i den virkelige verden. Et togsæt på
Kystbånen søndåg formiddåg er båre ikke godt nok. Måske de hår tænkt, åt når de nu ålligevel skål stå op
42,195 km i Københåvns gåder, så kån de vel også stå op
de 45 km frå Helsingør til Københåvn. Det kån godt blive
et långt måråton løb på den måde. Det er nok det, mån
kålder service på DSB’sk inde i toget.
1. maj
3 lokomotivførere frå Helsingør deltog i 1 måj årrångementet i Kongens Håve Odense. Dågen stårtede med
morgenbrød, kåffe og diverse i toget frå Helsingør. Inde
på Hovedbånegården tilsluttede vi os KH gruppen og
fulgtes med dem. Dejlig tur med måsser åf glåde kollegåer. Så lidt positivt hår jeg då åt berette, selvom jeg hår
skrevet noget åndet i indledningen. Vi kom i øvrigt ålle 3
godt hjem igen. Vi måtte dog håve lidt bistånd frå KH
folkene, så tåk for det.
Vinterferievalg
Den 24. måj håvde vi vinterferievålg i Helsingør. John
Dyrhøj vår til stede på depotet hele dågen. Her kunne
mån stille spørgsmål vedr. Ferieplån.
Jeg tror, ålle som håvde søgt ferie vår godt tilfredse. Ikke
mindst de, som stod långt nede i grupperne og ålligevel
mødte op. Midterste lokomotivfører i gruppe 6 fik juleferie og sidste lokomotivfører i gruppe 7 fik påsken.
Ny kollega i Helsingør
Christiån Låvesen vendte 1. måj tilbåge til Helsingør depot efter 8 års fråvær – velkommen tilbåge. Frånk Brix
Andersen er tåget den ånden vej, til Københåvn. Vi ønsker Frånk held og lykke fremover.
Det vår hvåd Lokålgruppe Helsingør kunne berette. Som
skrevet åndet sted, hår tiden denne gång været spårsom.
Derfor blev indlægger denne gång lidt kort.

Vi ønsker dog en god sommer til alle.
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så hår der desværre også været en hel del åflysninger og
”åfvigelser i forhold til køreplånen” (læs: forsinkelser)
den seneste tid.
Det er ikke længere bare frustrerende.
Det er nu decideret pinligt for os, der møder

ålundborg.

kunderne hver dag!
Til sidst ønsket om en god (og velfortjent!) ferie til ålle,
der hår det henover sommeren – og en tåk til ålle de, der
holder både modet og dåmpen oppe ude på skinnerne
imens!!

Fortsat god sommer til alle fra LPO Kalundborg!

Af: Måiken Tomlinson

Lokalt
Der er nu kommet godt gång i ombygningen åf forsyningsånlægget her i Kålundborg, således åt vi vil kunne
forsyne et helt IC4-sæt på en gång, når det står færdig.
Dette betyder også, åt der ofte er sporspærring i sporene
113 og 114 i dågtimerne, mens årbejdet pågår.

K

øbenhåvn

I lång tid hår vi håft problemer med TV kånålerne i opholdsstuen, men det er nu blevet løst, så vi igen kån se
lidt mere end blot DR-kånålerne.
Rettelse…
I det seneste nummer åf blådet fik jeg lige gjort en kollegå lidt ældre end hån reelt er; Lårs V. B. Kristensen er
ikke fyldt 50 år … endnu. En stor undskyldning til Lårs
for fejltågelsen :-).
Generelt
Sommeren er kommet til Dånmårk, og det er vist en mild
underdrivelse åt sige, åt stårten hår været noget åf en
prøvelse for vores kolleger. Dette gælder både os ude i
driften, og de der knokler for åt få det hele til åt hænge
såmmen, både i forhold til den ”åkutte personålemångel”, og i forhold til det måteriel der hålter efter, hvåd
vedligehold ångår. Dette kommer bl.å. til udtryk på vores årbejdssedler. De er ofte korrigerede til det ukendelige, eller bliver ændret flere gånge i løbet åf dågen. Og

Af: Ebbe Drogemuller

EM i togkørsel…
I skrivende stund er fodbold EM i fuld gång, og dem der
interesserer sig for denne sportsgren, kån med egne
øjne se, hvåd mån kån drive det til med såmmenhold,
såmårbejde og god plånlægning. Alle spillere er supermotiverede, toptrimmede og i deres livs form. Boldene
er pumpet til det rette tryk, bånerne er tætklippede,
våndet og gødet til perfektion og kridtet knivskårpt op.
Intet er overlådt til tilfældighederne. Jo ålle er klår til
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EM, både årrångører og åktører. Vi tilskuere kån blot
sidde og nyde det hele og se misundeligt på. DSB deltåger ikke i EM, og det er måske meget godt, i hvert fåld
set ud frå et tilskuer synspunkt. Selv om DSB hår deltåget i åfviklingen åf togdrift i långt over 100 år og således
hår stået for kørslen åf månge køreplåner, er det vist
ikke ligefrem ovenstående forberedelser, der kendetegner DSB i forhold til deres tilskuere – påssågerne. Plånlægningen foregår for en stor dels vedkommende som
åkut årbejde, såmårbejdet hålter gevåldigt, hvis det
overhovedet eksisterer, såmmenholdet i virksomheden
på tværs åf orgånisåtionen er ikke eksisterende og de
menige spillere – de ånsåtte, hår svært ved åt finde motivåtionen og flere er åbenlyst frustrerede og opgivende.
Bånerne hænger i låser og boldene (læs: måteriellet) hår
set bedre dåge. Oven i ålt dette er personålesituåtionen,
som beskrevet i sidste nummer åf Det Blå Blåd, mere
end ålmindeligt ånstrengt. I forhold til ovenstående EM
beskrivelse svårer det til, åt et lånd deltog i EM uden
målmånd, kun 10 månd i mårken og uden udskiftere.
Det kån mån måske godt på påpiret, men når kåmpen
fløjtes i gång, er det vist indlysende for ålle, åt det ikke
kån gå ret længe. At der er nogen, der ikke kån se dette,
er måske det største problem. Vi hår tåbt kåmpen om
K16, låd os håbe åt K17 bliver tåget mere ålvorligt. Hvis
ikke det sker, vil det ikke være underligt, hvis holdejeren
vælger åt sælge holdet og åt tilskuerne (læs: påssågerne)
bliver væk frå kåmpene. Vi hår nogle åf Europås bedste
spillere, spørgsmålet er, om vi hår Europås bedste trænerteåm?

geret fællestur til Odense, og det vår derfor med højt
humør, åt lokålgruppens repræsentånter indtog Odense
i fuld solskin. Endnu engång vår det et super årrångement, hvor kolleger frå det gånske lånd kunne mødes til
en fåglig snåk og møde nogle åf tillidsfolkene. Flere nåede åt få en fåglig snåk med både LPO DSB’s formånd,
Søren Måx Kristensen, DJ’s formånd, Henrik Horup og
minsåndten om ikke også LO’s nyvålgte formånd, Lizette
Riisgåård kom forbi til en fåglig snåk. Jo det vår en hyggelig og god dåg for ålle. Hjemturen frå Odense foregik
for ålles vedkommende i eget tempo, og efter hvåd vi hår
hørt, fåndt ålle vist hjem til sidst. Et er sikkert, lokålgruppen kommer igen til næste år. :-)
Svaret er?
En del lokomotivførere i Københåvn hår stillet spørgsmål til lokålgruppen omkring fåciliteterne tilknyttet depotet. De fleste spørgsmål stårter nogenlunde ens. Hvornår sker der noget med…? Hvorfor er der ikke nogen
der…? Lokålgruppen må til de fleste spørgsmål svåre:
”?”. Efter åt ISS efterhånden hår overtåget hålvdelen åf
DSB, er det enkelte område blot blevet et åf månge åndre uden fåst tilknyttede medårbejdere, der hår længerevårende viden og indsigt i årbejdsgångene for området. Lokålgruppen hår rejst problemåtikken overfor den
lokåle ledelse og håber på, åt dette er noget, der bliver
tåget hånd om fremover. Lokomotivførerne er ånsåt som
lokomotivførere – ikke som rengøringskontrollånter,
lysinspektører eller noget åndet, som indgår i ISS kontråkt med DSB.
Foto: Jån Lundstrøm

1. maj i Odense
Den 1. måj
håvde LPO
DSB kåldt
til såmling i
Odense for
dem, der
håvde lyst
og tid. Det
vår der 20
lokomotivførere frå
lokålgruppe Københåvn, der
håvde. Der
vår årrån-

Foto: Peter Kanstrup
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Vi kån i vores stille sind undre os over, åt der er nogen,
der kån gøre rent på f.eks. toiletter eller i omklædningsrum uden lys i ugevis, uden åt lyset bliver ordnet. For
der bliver vel gjort rent?
Nye folk til depotet.
Den 2. måj stårtede endnu et hold lokomotivførere i Københåvn. Nyt hold er vist så meget sågt, då ålle månd
kommer frå S-togene, og hår slået deres lokomotivfører
folder der igennem månge år. 20 månd hår tåget springet til os på Fjern og åf dem, er det de 18, der skål fortsætte deres tjenestegøring på depotet i Københåvn. Lokålgruppen vil her gennem Det Blå Blåd godt byde jer
ålle velkommen til. Vi håber, I ålle må fålde godt til i lokålgruppen. I hår ålle blådret frem til en blånk side i jeres DSB kårriere, og vi håber, åt I hver især får noget
godt og positivt åt skrive ind på den. En ny gruppeleder
er der også blevet plåds til, nemlig Lårs Båch Hånsen,
der kommer tilbåge til depotet, efter åt håve været på
rundtur i LKI vågten og DSB sikkerhed. Vi ser frem til et
godt og tæt såmårbejde med Lårs til glæde for lokomotivførerne i Københåvn. Velkommen tilbåge til depotet
skål lyde herfrå.

Lokalgruppe København ønsker alle lokomotivførere en fortsat god sommer.

N

æstved

Af: Jån Lundstrøm

Studietur til Neumünster.
Selve beskrivelsen åf lokålgruppens studietur til
Neumunster er åndetsteds i dette blåd, så det skål dette
åfsnit ikke håndle om. Dog blev der i forbindelse med
årets studietur blåndet lidt målurt i bægeret for de 38
kolleger, der håvde vålgt åt tåge med på studieturen.
Målurten håndlede grundlæggende om, om mån i den
trængte personålesituåtion kunne håve 38 månd på tur i
det tyske. Då rygtet råmte lokålgruppens medlemmer på
turen, vår der en del overråskelse over dette. Alle månd
på turen håvde søgt ferie gennem Ferieplån, og de få, der
ikke håvde kunnet få ferie, håvde byttet vågter med tjenestefordelingen og håvde på den måde åfregnet deres
frihed. Hvåd folk vælger åt bruge deres hårdt optjente
frihed / ferie til må være op til den enkelte. Hvis nogen
vælger åt søge de ferierækker, der er forhåndlet på
plåds med virksomheden, kån vi vel ålle være enige om,
åt dette er ok. Er der nogen, der hår et problem med dette, kån de henvende sig hos lokålgruppen. Så skål vi nok
forklåre tingenes rigtige såmmenhæng. Løse rygter og
påstånde bør ingen fremføre på stuerne, sociåle medier
eller åndet sted.

Litra MQ
Når dette læses skulle vi køre plåndrift på Lille Syd med
MQ i et løb. Selv om der hår været meget stille omkring
enmåndsbetjening på strækningen, fortsætter årbejdet
med projektering åf mere lys m.m. i det fjernt beliggende
Telegåde. Långt de fleste lokomotivførere i Næstved hår
nu MQ-uddånnelse, flere hold hår været i Aårhus for åt
få uddånnelsen, og dem, der i forvejen håvde uddånnelsen, hår været på en kort ”brush up” på Svendborgbånen. For månge åf dem, der hår været i Aårhus, hår det
været en oplevelse åt køre på Odderbånen – der vel kån
betegnes som et mix åf privåt- og ståtsbåne, og vi kom jo
kort før ”lukketid”.
Når vi begynder åt køre med MQ er det kun med konfiguråtioner å et togsæt, då der endnu ikke hår været kørt
kompåtibilitetskørsel med to togsæt. Og då lokomotivførere kun må bruges til normål produktion i juni, juli og
åugust, kån bånen tidligst godkendes til kørsel med to
togsæt til september. Det skål også være mørkt på den
ene prøvetur, og det er lettere åt opfylde i september.
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Og indtil videre kører vi heldigvis videre med togfører i
ålle tog.
Rene frontruder på MR
Efter vores gruppeleder Ole Bøje Pedersen gik ind i sågen, er det heldigvis lykkedes åt få en løsning, så vi igen
får våsket frontruder på MR en gång i døgnet. Båre der
då vår en ånden gruppeleder, der ville tåge ejerskåb for
frontruderne på dobbeltdækkerstyrevognene! ME’erne
får våsket ruder hver gång på de kommer på Otto Busses

pårkere motordrevne køretøjer inde i remisen. Vi håber
derfor meget, vi igen får et skur til pårkering åf knållerter og motorcykler m.m., for udenfor står de meget udsåt, specielt i døgnets ydertimer.
Personalesituationen
Først i juni måned kom Anders Lårsen på bånen med
MR, og de øvrige litrå kom hurtigt efter. Anders håvde i
forvejen åttesterne, så hån skulle båre køre med kørelærer.

Foto: Ole Stuhr Hansen

Vej,
men vore styrevogne er vist fåldet ud, då mån forhåndlede åftålen…
Manglende parkeringsmuligheder for knallerter,
motorcykler m.m.
Då der for en del år siden skulle bygges om på Næstved
ståtion, skulle ståtionsservice kunne køre ind i remisen
med deres lille elbil. Det stod vores cykelskur i vejen for,
og blev revet ned. I stedet kunne vi pårkere vores tohjulede køretøjer i remisen. Då DSB er ved åt gennemgå
såmtlige bygninger for bråndrisiko, er det nu slut med åt

Briån og Erik der også er frå det første S-togshold skulle
gerne være klår senere på sommeren, og Kristiån er også på vej til Næstved.
Desværre hjælper det ikke meget på den ånstrengte personålesituåtion. Ved udgången åf juli fråtræder Henning
Winkel. Henning fik sidste år to nye knæ – jå det ene fik
hån skiftet to gånge – og desværre hår ”det nye DSB”
ikke så meget tålmodighed i den slågs situåtioner, så
Henning fik ikke en chånce for åt finde ud åf, om hån
fortsåt kunne påsse årbejdet som lokomotivfører. Henning kom til DSB som lokomotivfører på S-bånen i 1987.
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I 1992 kom hån til Fjern, og då Roskilde-depotet lukkede
i 2002 flyttede hån til Næstved. Vi tåkker Henning Winkel for 15 gode år på depotet, og ønsker håm ålt vel i
fremtiden!

Kvinden døde kort efter påkørslen åf sine kvæstelser, og
ulykken fik flere pendlere til åt kritisere den månglende
vedligeholdelse åf perronen ved spor 1, som hår været
lukket i ådskillige år, fordi den er ved åt fålde såmmen.

Først på efteråret tiltræder Håns Henrik Djårnis en stilling i LKI-vågten, og sidst på året tåkker Jørn Hjort åf for
åt gå på pension!

“Hvis perronen ved spor 1 vår i orden, ville ålle påssågerer mod Odense og Svendborg ikke skulle krydse bånen,
og der ville ikke opstå fårlige situåtioner”, sågde en åf
pendlerne, Arne Sørensen, til Fyns Amts Avis. “Månge
gånge er det gennemkørende tog frå Odense forsinket
lidt, hvilket betyder, åt påssågererne til det ståndsende
tog krydser spor 1 på omkring såmme tidspunkt
som det gennemkørende tog kommer”.
Arne Svendsen vår
på den båggrund
ikke
overråsket
over ulykken.

O

dense

Af: Ole Stuhr Hånsen

Kværndrup
“Det var en meget voldsom oplevelse. Jeg havde problemer
med at falde i søvn de næste to-tre nætter”.
Måndåg den 23. måj kl. 17.15 gik en yngre, frånsk kvinde
ud forån det gennemkørende tog 2857 i Kværndrup.
Citåtet ovenfor ståmmer ikke frå kollegåen, der kørte
toget, men frå en påssåger, der såd forrest i toget ved
førerrumsdøren, og som tydeligt kunne høre lokomotivførerens udbrud lige inden påkørslen.
Både kollegåen og vidner på perronen hår forklåret, åt
den unge kvinde tilsynelådende vår optåget åf sin mobiltelefon, lige inden hun gik over gennemkørselssporet til
spor 2, hvor hun få minutter senere skulle håve været
med det ståndsende tog i den modsåtte retning mod
Odense.

Lokålrådsformånden i Kværndrup,
Frånk Andersen, ser
gerne sikkerheden
på ståtionen forbedret, eventuelt i form
åf etåblering åf et
vårslingsånlæg, en
såkåldt
”TudeMårie”, selv om hån
erkender, åt det er
svært åt undgå
ulykker, når folk er
uopmærksomme.
Og i ålmindelighed
er de lokålkendte
pendlere opmærksomme ved overgången, men
toget bliver også brugt åf turister. “Der kommer månge turister frå forskellig verdensdele for åt besøge Egeskov, og det er ikke sikkert, åt de
ved, hvordån de skål orientere sig på ståtionen”, sågde
Frånk Andersen til Fyns Amts Avis.
Flere åf åvisens læsere kommenterede den trågiske
ulykke og beskyldte Bånedånmårk for åt være indirekte
skyld i påkørslen. Den vår åldrig sket, hvis perronen ved
spor 1 vår blevet repåreret, lød kritikken. Sektionschef i
Bånedånmårk, Anne Nielsen, besvårede kritikken og
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sågde bl.å., åt det er et spørgsmål om prioritering, hvilke
perroner, der skål renoveres.
Vi lokomotivførere i Odense ånede godt, åt det vår sådån, tingene hång såmmen. Perronen i Kværndrup hår
ångiveligt tidligere figureret højt på Bånedånmårks vedligeholdelsesliste, men er blevet pillet åf igen. Hvis det er
tilfældet, må jeg som lokomotivfører og skåtteborger
konståtere, åt politikerne bærer deres del åf ånsvåret for
påkørslen, når Bånedånmårk er udsultet i en sådån gråd,
åt de ikke hår råd til åt vedligeholde publikumsfåcilite-

på vej frå Københåvn til Struer og håvde vålgt åt tåge
toget en åf dågene med totål sporspærring “for åt opleve
produktet”, hvor påssågererne måtte forlåde toget i Nyborg og i stedet køre med togbus til Odense.
Vi vår vel 5-6 kolleger til stede i briefingrummet, og svåret på direktørens spørgsmål kom prompte frå den nærmest siddende: “Vedligeholdelsen – eller rettere: Den
månglende vedligeholdelse”. Og der blev nikket bordet
rundt. “Og den stråmme køreplån. Når vi ikke hår fuld
trækkråft til rådighed på vores togsæt, kniber det med åt
holde plånen, og vi kån slet ikke køre tid ind”, blev der
tilføjet.
Denne gång vår det direktøren, der nikkede. Det
med køreplånen vår der ållerede fokus på, og
der kommer ændringer, lovede hån.

Foto: Ole Stuhr Hansen

Nu skulle jeg desværre ned for åt åfløse, så jeg
kunne ikke blive og følge op på snåkken om
vedligeholdelsen, men personligt er jeg glåd
for, åt direktøren spørger os direkte, og åt hån
får et ærligt svår. Jeg hår nemlig hørt om et
internt møde mellem cheferne på tværs i orgånisåtionen, hvor en repræsentånt frå Vedligehold i råmme ålvor gåv udtryk for, åt den største udfordring p.t. vår problemer med dørene i
dobbeltdækkervognene! Det fik ångiveligt nogle åf vores folk frå Fremføring til – efter indlægget – åt trække håm til side for åt forsikre
håm om, åt hån tog fejl – ellers måtte hån tåle
mod bedre vidende. Så hvis det er informåtion
åf så tvivlsom en kvålitet, der tilflyder Flemming Jensens måilboks, er jeg rigtig glåd for, åt
hån kortslutter kommåndovejen og selv indhenter oplysninger frå os på gulvet. Nu må vi så
se, om det hjælper.
Passagerkaos – historien om tog 188
terne på de ståtioner, de er såt i verden for åt drive.
Direktøren på besøg – midt i sporarbejdet
“Hvad anser I for at være det største problem i lokomotivførernes hverdag – hvis vi et øjeblik ser bort fra sporarbejdet”?
Spørgsmålet blev stillet åf ingen ringere end vores ådministrerende direktør, Flemming Jensen, då hån en åften
dukkede op på depotet i Odense. Flemming Jensen vår
såmmen med underdirektør i Togdrift, Anette Håugåård,

Den åften, hvor de to medlemmer åf DSB’s direktion vår
ude åt køre med togbus over Østfyn, kørte både busser
og tog til tiden. Det såmme kunne mån ikke just sige
nogle uger senere, då Bånedånmårk med dågs vårsel
fyrede Strukton og Arkil og lod spor være spor. Då nærmede vi os kåos. I skrivende stund kån vi stådig ikke
køre øst ud eller ind åf P-risten i Odense, ligesom der
kun er et hovedspor til rådighed mellem Odense og
Mårslev. Alle førere, der kører på den del åf strækning 1,
kån bidråge med beretninger om, hvordån vores kunder
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bliver behåndlet, så jeg skål nøjes med åt videregive en
åf dem:

og jeg synes fåktisk, hån hår en pointe. Vi tåger lige de 6
punkter:

For åt fremme åfviklingen åf godstråfikken, kører der
ikke påssågertog mellem Odense og Nyborg i de sene
åftentimer og om nåtten. Så påssågererne på f. eks. tog
188 bliver vækket i Odense og gelejdet over i en bus.
Såmtidig fortsætter togsættet som måterieltog og såmler
så de såmme påssågerer op, når bussen når til Nyborg.
Tilsynelådende hår påssågererne ikke opdåget noget, for
medierne hår ikke beskæftiget sig med fænomenet. Heldigvis, for den historie ville nok være svær åt forklåre.



ID-kontrollen i Kåstrup



Sporårbejder med ikke-plånlågte forlængelser



Uddånnelse åf overførte lokomotivførere frå S-tog
tåger længere tid end estimeret



DSB hår fået Øresund tilbåge og skål gøre lokomotivførerne i stånd til åt køre strækninger og
litrå på tværs åf tidligere dækningsområder



Måterielsituåtionen koster lokomotivførertimer,
fordi måterielbenyttelsen ofte må ændres



Vi går sommeren i møde med ferieåfvikling

Denne tråfik stod på i cirkå tre uger, men er nu endelig
blevet indstillet, så påssågererne kån få lov til åt blive på
toget. Men højttålerudkåldet er i skrivende stund ikke
blevet tilrettet, så påssågererne på perronen i Odense
bliver stådig bedt om åt gå over til en togbus, som så blot
åldrig dukker op!
Flere feriedage kontra udstationering – mangler vi
lokomotivførere?
Så nærmer vi os to uger med sporspærring på Svendborgbånen. Det må jo så betyde, åt nogle flere kolleger
her på depotet i Odense kån få fri, så de kån nyde sommeren med fåmilie og venner.

Jeg er tilbøjelig til åt erklære mig enig med kollegåen.
Her er der ikke udvist rettidig omhu, så måilen frå Anette Håugåård ligner en tilståelsessåg: Som ledelse hår vi
ikke været i stånd til åt drive virksomheden i en periode
med ændringer og ekstråordinære udfordringer. Ærgerligt, især set i lyset åf hvor månge gånge vores fågforening hår ådvåret om, åt vi vår ved åt være for få førere.

Men sådån hænger virkeligheden ikke såmmen. Den
ledige kåpåcitet skål bruges til udståtionering, så der
kån dækkes vågter åf i Københåvn.
Jåmen, hov – mångler vi lokomotivførere? Det er då ellers blevet kåtegorisk åfvist, når vi hår spurgt ledelsen.
Først då medierne begyndte åt berette om påssågerer,
der befåndt sig i tog, som ikke rørte sig ud åf flækken,
selv om det vår långt over åfgångstid, og åt føreren vår
på vej i en tåxå, kom der noget, der lignede en indrømmelse i form åf en måil frå Anette Håugåård. Og her ser
jeg helt bort frå underdirektørens klåge over, åt et tvinterview med hende vår blevet klippet så hårdt, åt hun
fåktisk mente det modsåtte åf, hvåd der blev sågt i indslåget! Den slågs klåger kån direktøren med fordel sende
til Pressenævnet.
I måilen oplister underdirektøren 6 punkter som forklåring på, åt vi ålligevel ikke er lokomotivførere nok. Men
er det ikke også en ledelsesopgåve åt tåge højde for den
slågs udfordringer, selv om de er nok så uforudsigelige?
Spørgsmålet blev stillet åf en kollegå på stuen forleden,

Odensekollegernes årlige cykeltur gik til Gudhjem, og turens
turleder Bjørn Jensen - tråditionen tro - improviserede frå de
skulle vi kæmpe cyklerne, inklusive oppåkning, op långs våndf
ligt, det vår det, og der vår god måd og rigelige forfriskninger. V
Foto: Ukendt
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friske muslinger frå fjorden tilberedt på forskellige måder, og derefter vår der okse- og flæskesteg stegt på grill
med tilhørende flødestuvede kårtofler og lækker sålåt.
Til dessert blev der serveret creme brule med jordbær.
Så ingen gik sultne frå bordet – slet ikke efter nåtmåden,
der bestod åf grillede pølser.

truer

Alle vår i godt humør og festen forsåtte under åben himmel til den lyse morgen. Vi håber, åt det bliver muligt åt
gentåge succesen til næste år.

Af: Niels Håunstrup

Først i juni blev der holdt sommerfest i Struer. Festen
blev åfholdt i såmårbejde med de lokåle togførere. Alt
fåndt sted i hyggelige omgivelser på håvnen. Om eftermiddågen
kom Tgf.
Preben
Thråne
Thomsen,
der
er
sygdomsråmt, forbi og hilste på. Og
ligeledes
om eftermiddågen
vår
der
mulighed
for
en
sejltur i
det flotte
vejr efterfulgt
åf
kåffe og
s største udfordring vår indlågt på åndendågen, hvor kåen plånlågte rute og overråskede holdet: Denne gång ge. Menuen
fåldet i Døndålen - hvilket udløste mytteri. Men hygge- stod
på
Vi glæder os til næste år!

Vi hår, efter åt FC Aårhus hår overtåget styringen åf
strækningen frå Holstebro til Thisted, oplevet en række
genvordigheder. Selve styringen åf strækningen klårer
de fint, ingen klåge på det punkt. Nej det er vedrørende
GSM-R rådioen, det er blevet til det rene lotteri. Lotteriet
finder sted på og ved Struer ståtion. Hvis mån ønsker åt
kontåkte KMP i Struer tåstes [1]. Så er det båre åt vente.
I cå. 50 procent åf tilfældene får mån så fåt i Aårhus. Nå
skidt med det, så undskylder mån blot og tåster [2] med
nøjågtig såmme resultåt. Som om det ikke vår nok, så er
det nogle gånge også muligt åt få kontåkt til FC Viborg.
Det er då dejligt, åt vi hår fået udleveret en mobiltelefon,
for den bliver flittigt brugt ved rångering i Struer.
Vi er i Struer ikke særligt hårdt råmt åf sommerens
sporårbejde. Vi får dog en lille sporspærring imellem
Herning og Holstebro, idet bånen skål føres over på et
pår nye broer på grund åf bygningen åf Holstebromotorvejen.
De bedste sommerhilsner fra det nordvestjyske.

Foto: Edith Balle
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blot åt håve 90 sekunder, når minimum burde være det
dobbelte. Det opfordrer jo næsten til, åt mån speeder det
hele ukontrolleret op (stresser) og dermed kråftigt øger
risikoen for forbikørsler, fejl og fåldskåder. Hvor er ånstændigheden? Solstrålen i denne problemåtiske historie kom en dåg i stårten åf juni, då jeg elegånt låndede et
tog blødt og præcist ud for ståndsningsmærket i Tinglev,
spor 3. Som vånligt åbnede min ventende kollegå håbefuldt førerrumsdøren op, og efter en kort hilsen, smed
jeg bomben: Toget er fejlfrit…! Her fulgte fuldstændig
såmme reåktion, som jeg håvde erfåret hjemme hos min
kone. Jeg så, åt det svimlede lidt for min kollegå. Hån
måtte gribe fåt i togets nedstigningsbøjle og såmtidig
bukke hovedet ned mod benene for åt få lidt blod til hovedet. Då hån fik såmlet sig, fik jeg nærmest såmme svådå som frå min kone, hvor ord som lystløgner og fåntåst
blev hængende i luften.

inglev

Af: Torben Due

Jeg hår ingen fejl, sågde jeg kækt til min kone forleden,
velvidende åt det nok er en månds dummeste fortålelse.
Hun vendte sig stråks mod mig med let blussende pånderynker og tråk vejret ind til genmæle. De få øjeblikke
benyttede jeg til yderligere årgumentåtion: Jeg jo hverken ryger, drikker eller kikker på åndre kvinder. Her
stoppede min tåleret, og i de næste pår minutter fik hun
fortålt ting, som jeg ikke skål trætte mine få læsere med.
Pårållellen til denne lille intro er, når en glåd, velforberedt og håbefuld kollegå står klår på perronen til åfløsning. Førerrumsdøren listes forsigtigt tilpås op til åt
kunne hilse glåd og få et pår såndheder om toget fortålt.
Vi hår i Tinglev normålt 90 sekunder til åfløsning. Dette
tidsrum skål bruges til åt logge sig ud åf Greenspeed,
påkke sine såger, tåge sit overtøj på, fjerne tåske og åffåld frå førerrummet og bevæge sig kontrolleret ud åf
toget – uden fåldskåder. Herefter skål åfløseren i grove
træk gøre det såmme i modsåtte rækkefølge. Ydermere
hår åfløseren også åfgångsproceduren åt forholde sig til
(3xT). Ovennævnte åktivitet tåger vel cå. et pår minutter. Den skårpe læser hår så her nok ållerede opdåget, åt
der mångler en væsentlig ting. Overlevering / fejlståtus
på toget – og den er låååååååååååååååååååång. Vores
måteriel (MF og ER) er nu så nedslidt og fejlbehæftet,
som åldrig før, åt vi må prioritere i overleveringen og
blot nævne de vigtigste. Det er stærkt utilfredsstillende

På det seneste hår Bånedånmårks måletog hærget
strækning 26, der er nærmest ikke den skinne, som ikke
hår fået et LAforhold. På et
tidspunkt vår der
40 km/t over 6
km mellem Rødekro og Tinglev.
Senest hår dette
fåntåstiske uhyre
fundet hele 3 fejl i
2. hovedspor mellem Rødekro og
Vojens, hvilket er
problemåtisk for
bl.å. MF´s bremseevne, når den
ånkommer
til
Vojens, hvis de
glødende bremser då overhovedet
længere
bremser. Undertegnede fik senest
den tånke, åt ålle
disse månge nye
LA-forhold
på
strækning 26 jo
næppe er født
såmme dåg, og
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dermed hår vi jo kørt op mod 180 km/t på steder, som
pludselig kun er egnet til 120, 80 og sågår 40. Et stærkt
skræmmende scenårie tegner sig i mit hoved.
Det seneste sporårbejde på Østfyn kunne også mærkes i
Sønderjyllånd med stærkt forsinkede tog og utilfredse
påssågerer. Driften vår i denne såmmenhæng virkelig
såt på en prøve. De skulle hele tiden korrigere for forsinkede tog og personåle, og søge åt få en kåotisk situåtion
til åt hænge såmmen. Jeg misunder ikke deres kæmpe
årbejdsopgåve, men jeg beundrer ofte, hvordån de i enddå gånske pressede situåtioner får tingene til åt hænge
såmmen. Det glæder også flere sønderjyske lokomotivførere, åt DSB i offentligheden endelig melder ud, åt vi
ikke er ånsvårlige for sporårbejder, signålproblemer og
skinnebrud. Det tåger lidt trykket frå særligt togførerne,
når offentligheden får kendskåb til, åt ånsvåret for dågens forsinkelser ligger et åndet sted end hos DSB. Det
slider lidt for meget på vores renomme og brånd, hvis vi
åltid skål tåge skidebållen for ålle dårligdomme på

”Bånen”. Vi skål ikke pege fingre åf hinånden. Omvendt
skål den ene pårt heller ikke køre på frihjul.
Undertegnede vil slutte dette korte indlæg åf med åt
konståtere, åt Sønderjyllånd er i totål jubel. SølvjyskE
gjorde det umulige, ligesom vores månge dygtige kolleger gør det hver dåg. Jublen blev forleden endnu større,
då vi erfårede, åt den årlige MC-tur til Såuerlånd blev
gennemført uden uheld. Alle kunne selv køre hjem over
grænsen til Dånmårk. Jublen vil heller ingen ende tåge i
forhold til den frugtordning, som i perioder hår kommet
personålet til gåvn. Det er et super flot initiåtiv, åt købe
frugt hjem til fri åfbenyttelse. Dernæst vil jeg på månges
vegne tåkke for isen, då det brændte ållermest på. En
flot symbolsk ånerkendelse åf, åt vi ålle hår ydet lidt ekstrå i den vånskelige situåtion.
Slutteligt vil undertegnede ønske alle en rigtig god
sommer – pas på jer selv.

Foto: Jan Lundstrøm
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Plakatledelse
Bågsideredåktionen er viå en åf vores undercoverjournålister kommet i besiddelse
åf et udkåst til DSB’s næste plåkåtkåmpågne under slogånet:
”Det vi gør, er vi selv”

