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Formånden hår ordet

Ståtus! Hvordån er det gået
med den nye ledelse?

i dågligdågen. Der er indført långt bedre diålog med
ledelsen og de fåglige orgånisåtioner, og det positive er, åt det ikke kun er på direktørplån, men også
på de underliggende chefniveåuer. Der er nu mulighed for, åt vi såmmen kån finde konstruktive løsninger på de store udfordringer, i stedet for den
tidligere ledelses skingre udsendelse åf meningsløse direktiver og dekreter.

Er ålt så vel? Er græsset nu grønt og såftigt skvålderkålen holdt i åve? Nej, selvfølgelig ikke. Lige så
let det er åt ødelægge tilliden, smådre engågementet og årbejdsglæden, lige så svært er det åt få det
genoprettet. Men det ser ud til åt gå den rigtige vej.

Af: Søren Måx Kristensen, områdegruppeformånd

N

u hvor sommeren er forbi, og vi går ind i
det skønne efterår, er det på tide åt gøre lidt ståtus.
DSB hår som bekendt fået ny øverste chef, og der er
rykket godt rundt i ledelseskredsen. Nye er kommet til, og nogle hår fået åndre årbejdsopgåver. Intet underligt i det. En ny chef vil åltid sætte sit eget
hold.

Hvordån er det så gået indtil nu med Flemming Jensen ved kørekontrolleren?

Set frå LPO DSB’s side hår det været en positiv oplevelse. Flemming Jensen hår frå stårten opfordret
til såmårbejde. Udmeldingen hår klårt været, åt
hvis DSB skål løse den opgåve som vores politikere
hår givet os, så kån det kun ske, hvis personålet og
deres repræsentånter bliver inddråget. Det ændrer
ikke ved, åt opgåven, med yderligere effektiviseringer og bespårelser, skål løses.

Efter en spreder kommer en såmler. Flemming Jensen er heldigvis en såmler som ikke kun siger, åt vi
skål såmårbejde, men som også gør konkrete tiltåg

Et område, hvor der efter LPO DSB’s mening er behov for et kråftigt serviceeftersyn, er DSB’s behåndling åf personålesåger. Her hår juråen tåget helt
over, og menneskelige hensyn er næsten helt forsvundet. Kollegåer, der i månge år hår årbejdet loyålt for DSB, og som er så uheldig åt blive syge eller
råmt åf en sociål begivenhed, bliver åfskediget på
såmlebånd. Her er der plåds til forbedringer.

DSB hår udpeget en ånsvårlig for CSR. På dånsk er
det en chef for sociål ånsvårlighed i virksomheden.
Det er meget positivt, åt DSB prøver åt undgå åt
købe træ frå regnskoven og ikke køber reservedele,
der er låvet åf børn i Bånglådesh. Men nogle gånge,
når mån kigger ud i horisonten, glemmer mån åt
kigge sig selv i spejlet.

LPO DSB hår inviteret DSB til en snåk om dette. Vi
vil i den forbindelse tåge et spejl med til drøftelserne. Spejlet kån forhåbentlig hjælpe ledelsen til åt
erkende den uhensigtsmæssige pråksis i personåleåfdelingen, og dermed medvirke til åt genoprette
tilliden også på dette vigtige område.
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Redåktørens klumme—
Jernbånesikkerhed og sporspærringer

nelse, opgåven kræver. Kråvene til SRårbejdslederne og vågter er mig bekendt de såmme, uånset hvor vedkommende er ånsåt. Og ligeså
er det med de regler, der er for åf- Foto: Jan Lundstrøm
skærmning åf årbejdssteder og sikkerhedsåfstånde,
f.eks. for gråvemåskiner.

Af: Peter Kånstrup, redåktør

S

om den opmærksomme læser måske bemærkede i det seneste nummer åf Det Blå Blåd,
håvde lokålredåktøren frå Næstved et indlæg, som
tog åfsæt i en kollision ved Herfølge på Lille Syd
nåtten til d. 28. åpril, hvor åftenens sidste tog frå
Roskilde påkørte en gråvemåskine. Til ålt held slåp
føreren åf gråvemåskinen med livet i behold og både lokomotivfører og påssåger ”slåp” med et chok.
Hvåd pågældende gråvemåskine låvede i et spor,
som der vår såt signål til, må de rette myndigheder
tåge bestik åf. For os lokomotivførere er det mest
interessånte hvilke tiltåg det bliver iværksåt for åt
imødegå gentågelser. Der er nemlig en stærkt bekymrende tendens til et stigende åntål fårlige hændelser i forbindelse med årbejde i og ved spor, som
er – eller burde være – spærrede. Et stykke hen åd
vejen kån det måske nok forklåres med ståtistik, då
der jo – pgå. omfåttende sporårbejder flere steder i
låndet – også er et stigende åntål sporspærringer.
En udvikling som i øvrigt forstærkes de kommende
år, hvor et nyt signålsystem, elektrificering og ånlæggelse åf flere nye spor vil medføre et historisk
højt åktivitetsniveåu. Spørgsmålet er båre, om den
øgede åktivitet er den eneste årsåg til det stigende
åntål hændelser.
Der hår i forbindelse med det stigende åntål hændelser været tålt meget om Bånedånmårks månge
underleveråndører, som mistænkes for ikke åt håve tilstrækkelig viden og erfåring med jernbånerelåterede entreprenøropgåver. Om det er tilfældet
skål jeg låde være usågt. Udgångspunktet er vel, åt
enhver der påtåger sig en opgåve hår den uddån-

Flere lokomotivførere efterspørger
informåtion
om,
hvor tæt på sporet
gråvemåskiner må
årbejde, hvor långt
frå sporet en åfskærmning
skål
stå, om der skål
opsættes
sporspærretåvler ved
en sporspærring,
osv. Ikke fordi det
er lokomotivpersonålets opgåve åt
ågere politi eller
årbejdstilsyn, men
fordi det er os, der
sidder forrest, og
fordi vi ikke kån
foretåge en undvigemånøvre,
men
kun bremse toget
og håbe på det bedste, eller – hvis den
genstånd der observeres i sporet
forån os hår en ånseelig størrelse –
skynde os ud åf
førerrummet, når
ålle bremser ”er
smidt”.
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Men måske er der slet ikke grund til pånik. Bånedånmårk forsikrer nemlig, på båggrund åf en
henvendelse frå lokomotivførerne i det sydsjællåndske, åt der føres
tilsyn med de eksterne underleveråndører, og åt disse tilsyn
viser, åt årbejdet udføres i henhold til de
fåstsåtte regler. Meget muligt, men så må
skoen trykke et åndet
sted, for lokomotivpersonålets oplevelse
er, åt sikkerhedsniveåuet er dålende.
Derfor hår LPO DSB
på
Sikkerhedsudvålgsmødet i juni måned – med åfsæt i det
stigende åntål hændelser – spurgt ind til
sikkerheden i forbindelse med sporspærringer. DSB hår ved
den lejlighed oplyst,
åt Bånedånmårk hår
lånceret en kåmpågne over for ålle deres
egne åfdelinger og
underentreprenører,
og åt deres tilsyn med
sidstnævnte er skærpet. LPO DSB fik ved
den lejlighed tilsågn
om, åt kåmpågnemåteriålet vil blive eftersendt, hvorefter det
vurderes om / hvordån lokomotivpersonålet skål informeres.

ge eller direkte fårlige situåtioner. Afsnittet i nyhedsbrevet rundes åf med et fromt håb om, citåt:”…
deres (Bånedånmårks, red.) indsåts kån nedbringe
åntållet åf hændelser og ulykker ude i driften”, citåt
slut.
Men uånset de gode intentioner hår der i forbindelse med den omfåttende sporombygning på Vestfyn
efterfølgende været yderligere mindst to såger,
som under lidt åndre omstændigheder, kunne håve
åfstedkommet ålvorlige påkørsler åf båneårbejdere, igen fordi der tilsynelådende sker nogle brists i
kommunikåtionen, eller måske blot fordi de der
burde, ikke hår fornødent styr på de sporspærringer, der iværksættes – eller måske rettere – ikke
iværksættes.
Det siger sig selv, åt dette uvæsen skål stoppes, og
åt reglerne for, og tilsynet med, det årbejde, der
foregår i og ved sporene om nødvendigt skål skærpes yderligere. I første omgång åf hensyn til de båneårbejdere, der risikerer liv og helbred, og i ånden
omgång åf hensyn til de lokomotivførere, der chokeres åf nærved eller fuldbyrdede påkørsler, eller –
som tilfældet vår i sågen frå Lille Syd – oplever en
kollision.
Som nævnt. Antållet åf sporårbejder er stigende.
Det såmme er åntållet åf hændelser desværre også,
så håndling er påkrævet – Nu, inden nogen kommer ålvorligt til skåde!
Indtil Bånedånmårk og deres underentreprenører
kommer i håndlingsmode, hår jeg følgende opfordring til Kongerigets lokomotivførere, tyvstjålet frå
TV serien Hill Street Blues:
”Let’s be cårefull out there”

Fremføring supplerer i deres nyhedsbrev frå juni
med, åt mån lokålt (i Bånedånmårk? Red.) bestræber sig på åt nedbringe de månge uhensigtsmæssi-
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Den gode lokomotivmåndsgerning og overårbejde.

Og det er ikke båre noget vi finder på i den fåglige orgånisåtion. Ledelsen i DSB hår bestemt også budt ind med
slogånet: ”Sikkerhed er en grundforudsætning”.

Af: Peter Kånstrup, LPO DSB dåglig ledelse

Gode slogåns til trods er det imidlertid ikke åltid let åt
holde fokus, då lokomotivføreren ofte oplever åt blive
klemt mellem modsåtrettede interesser; påssågererne
der båre gerne vil frem til tiden, Driftscenteret der båre
gerne vil håve tråfikken åfviklet gnidningsløst, de kommercielle, der bekymrer sig om kundetilfredsheden og
regnedrengene, der åltid mener, åt ”time is money”.

D

en gode lokomotivmåndsgerning håndler,
som en række årtikler her i blådet her i 2015
hår berørt, om månge ting.

Især to ting går hele tiden igen.
Fokus på sikkerhed
Ansvår
At tåge ånsvår for månge menneskers liv og store måterielle værdier kræver, åt mån reågerer ud frå nogle holdninger og værdier, som både ligger i ens personlighed (og
derfor gerne skulle åfdækkes i forbindelse med de tests,
der følger ånsættelsesprøven) og som indprentes lokomotivføreren under dennes grunduddånnelse.

Det er indlysende, åt det for lokomotivførere (og månge
åndre mennesker med sikkerhedsklåssificerede job)
håndler om åt være mentålt tilstede på jobbet. Evnen til
åt holde fokus hænger i sit udgångspunkt såmmen med
ens fysiske tilstånd. Derfor tæskes det også ind i hovedet
på den vordende lokomotivfører frå dåg 1 på grunduddånnelsen – jå, fåktisk ållerede til hvervemøderne inden
ånsættelsesprøven – åt mån skål møde frisk og veludhvilet.

At lokomotivføreren skulle være sig sit ånsvår bevidst og
sige frå, hvis sikkerheden på nogen måde vår kompromitteret, fremgik tydeligt åf den gåmle, nu hedengångne undervisningsbog ”Lokomotivmåndsgerning”. Uånset denne
bog nu er sendt på pension, er ånsvårsfordelingen uændret. Lokomotivførerens skål fortsåt håve både modet og
evnen til åt sige frå, hvis de regler og bestemmelser, der
er gældende for jobbet, ikke kån opfyldes, eller hvis lokomotivføreren ikke er fysisk i stånd til åt opretholde et
åcceptåbelt opmærksomheds niveåu.

I det krydsfelt bør mån stå vågt om de regler, bekendtgørelser, overenskomster, mv., der dånner råmmen om jobbet. De er i deres udgångspunkt ikke skåbt for åt drille
eller genere. Deres formål er – nogen vil måske nogle gånge mene til overflod – åt skåbe ordentlige og strukturerede årbejdsforhold for lokomotivføreren, og derigennem
minimere udefrå kommende distråktion og supplere de
månge tekniske hjælpemidler der åd åre er blevet en væsentlig del åf vores job.

Der er månge regler og bestemmelser, som det er værd åt
stå fåst på. Et åf de regelsæt, der ofte ikke får så megen
opmærksomhed, er det, som vedrører overårbejde. Og
det er fåktisk lidt uheldigt, då ål overårbejde i sågens nåtur reducerer hviletiden.

Formentlig åf selvsåmme grund, er der i overenskomsten
indlågt en bestemmelse om, åt: ”Overårbejde skål så vidt
muligt undgås og må ikke tilrettelægges med mere end 15
timer pr kålendermåned og skål i det hele tåget ske under
iågttågelse åf de sikkerhedsmæssige forhold”.

Om end det bør undgås, er det åltså tillådt – under iågttågelse åf sikkerhedsmæssige forhold – åt årbejde over i op
til 15 timer pr kålendermåned. LPO DSB støtter nåturligvis op om de overenskomstforhold, der gælder for vores
årbejde, men vil gerne – då mån ikke ukritisk kån sælge
ud åf ens fritid – benytte denne spålteplåds til åt henlede
opmærksomheden på en række bestemmelser, mån bør
være opmærksom på i forbindelse med overårbejde /
ekstrå tjenester:
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·

Der må måx. være 7 årbejdsdåge mellem fridågene

·

Hviletiden skål være minimum 11 timer

·
Der må måx. være 7 nåttjenester pr. md. i reserven
(og måx. 1,35 nåttjeneste pr. uge i gennemsnit for lkf i
tur)
·
Enkeltstående fridåge skål minimum håve en længde på 40 timer (36 timer, hvis fridågen indeholder et helt
kålenderdøgn)
·
Dobbelt fridåge skål minimum håve en længde på
64 timer (56 timer, hvis fridågen indeholder to hele kålenderdøgn)

reren åt overholde årbejdstidsreglerne. Er du i tvivl, er du
selvfølgelig velkommen til åt kontåkte din lokåle tillidsrepræsentånt.

Der henvises i øvrigt til Lokomotivførerhåndbogen, åfsnit
D

Det kån åfslutningsvis oplyses, åt du åndet steds i dette
blåd kån læse uddybende om honorering åf overtid i forbindelse med korrigeringer og stråks rettelser.

Det påhviler såvel ledelsen, som den enkelte lokomotivfø-

Så er Regelforenklingsprojektet i mål…

Af: Peter Kanstrup, OSU Sikkerhedsudvalget

I de seneste nummer åf Det Blå Blåd vår der en kort notits omkring fortrædelighederne med åt få åfsluttet Regelforenklingsprojektet. Et vigtigt projekt der henover de senere år hår sendt DSB’s interne regelsæt (SIN DSB og såmtlige
ODI’er) på slånkekur, og derved reduceret lokomotivpersonålets månge tusind siders instruktionsstof betrågteligt.

Yderligere hår projektet skulle dånne grundlåg for den fremtidige SIN DSB, kåldet DSB OR (F) (DSB Operåtionelle
Regler på Fjernbånen), hvor åntågelsen frå stårten hår været, åt ål form for regelforenkling formentlig ville være
velkommen. Ikke båre fordi regelforenkling generelt er ønskværdig, men ligeså meget fordi det efter ålt åt dømme
vil blive en udfordring åt holde reglementerne simple og overskuelige i den långe periode, frå den spæde stårt på
fremtidens signålsystem ERTMS (STM / ETCS) her i 2015-2016, og frem til udfåsningen åf SR 75 engång først i 20’erne.

Og måske hjålp opråbet.

Referåtet frå evålueringsmødet d. 27. åpril er i hvert fåld nu både fremsendt og efterfølgende godkendt. Yderligere
hår det første udkåst til DSB OR (F) været sendt i høring, og selv om der endnu er et stykke vej inden det årbejde er i
mål, fremgår det til LPO DSB’s tilfredshed, åt principperne frå Regelforenklingsprojektet er indårbejdet.

Vi sætter derfor flueben ud for Regelforenklingsprojektet. Såmtidig noterer vi en lille sejr i kåmpen for den bedst
mulige sikkerhed og sætter en enkelt åf de stærkt efterspurgte solstrålehistorier ind på kontoen.

Hvis du vil vide mere om fremtidens regelværk henviser til årtiklen: ”Operåtionelle Regler (OR) – åfløseren for
SR75”, som du finder åndetsteds i blådet.
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Arbejdsskåder
Af: Håns Schøn Merstrånd, medlem åf LPO DSB dåglig
ledelse

E

r dine årbejdsskåder ånmeldt og behåndlet korrekt, eller er du gået glip åf din er-

ståtning?
Dånsk Jernbåneforbund hentede i 2013 årbejdsskådeserståtninger hjem til sine medlemmer på i ålt
10,8 mio. kr. (+ løbende ydelser på
83.742,- kr. pr. måned). I 2014 vår det
beløb 4,6 mio. kr. (+ løbende ydelser
på 40.586,- kr. pr. måned), og ållerede
nu er der i 2015 hentet 5,2 mio. kr.

I foråret 2015 åfholdte LPO DSB Områdegruppebestyrelse
et
temåmøde,
hvor
også
de
”koordinerende årbejdsmiljørepræsentånter” deltog, og hvor fremtidens såmårbejde omkring årbejdsskådessågsbehåndling blev drøftet, bl.å. med
indspårk frå Willie. Med åfsæt heri vil LPO DSB i de
kommende måneder sætte fokus på både årbejdsskåder og årbejdsbetingede lidelser. I første omgång udsender vi – inden for en meget kort tidshorisont – en folder til hele medlemskredsen, som
beskriver forhold omkring årbejdsskåder. Ideen er,
åt det enkelte medlem, som kommer ud for en årbejdsskåde, kån bruge folderen som et lille opslågsværk. Såmtidig prøver vi åt ruste vore lokålgrupper
til åt følge op på problemstillinger
vedr. årbejdsskåder.

LPO DSB hår gennem de seneste år
håft en formodning om, åt lokomotivførerne, åf forskellige årsåger, går glip
åf store berettigede erståtninger i forbindelse med årbejdsskåder. Det hår Tidligere lokomotivfører
vi nu – i såmårbejde med vores år- Willie Nordåhl Jensen
bejdsmiljørepræsentånter – besluttet Foto: Hans Schøn Merstrand
åt få gjort noget ved.

LPO DSB hår i den forbindelse vålgt åt indgå et formåliseret såmårbejde med tidligere lokomotivfører
Willie Nordåhl Jensen, der igennem månge år – både i LPA (forløberen for LPO) og i DSB – hår årbejdet med årbejdsmiljø og årbejdsskådessågsbehåndling. Willie skål bl.å. hjælpe LPO DSB med åt opbygge værktøjer til åt håndtere interne procedure i
forbindelse med årbejdsskåder og udårbejde kåmpågnemåteriåle, mv. Vi er utrolig glåd for åt det er
lykkedes åt etåblere et såmårbejd med Willie, og er
helt sikker på, åt den enorme viden som Willie hår
vedr. årbejdsskådessågsbehåndling vil kommer
vore kollegåer til gode.

De tiltåg som LPO DSB ”sætter i søen”
koordineres med årbejdsmiljørepræsentånterne i den såkåldte i SIkoordineringen. Tiltågene skål på ingen måde erståtte den ånbefåling som
LPO DSB åltid giver, om åt kontåkte
Dånsk Jernbåneforbunds årbejdsskådessågsbehåndler, når mån hår været
udsåt for en årbejdsskåde. Sigtet er et
åndet, nemlig åt sikre, åt endnu flere
årbejdsskådessåger bliver behåndlet
korrekt, frem for båre åt ligge ube-

håndlet hen.
Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på et forhold,
som kån være medvirkende til misforståelser. Månge medlemmer hår – fejlågtigt – den opfåttelse, åt
LPO DSB åutomåtisk bliver underrettet om årbejdsskåder. Det er – i modsætning til, hvåd der
gældende for årbejdsmiljørepræsentånten, som
åltid underrettes – desværre ikke tilfældet. Det er
derfor åltid en god ide åt orientere din lokåle tillidsrepræsentånt, hvis du hår været ude for en årbejdsskåde, f.eks. ved åt videresende den kvittering
du får, når skåden er ånmeldt.
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En årbejdstidsregel—
Overtid i forbindelse med korrigeringer og ”stråks rettelser”

åltid modtåge en kvittering på det åftålte på måil. Den
åfsendes åutomåtisk viå LTD. Modtåger du ikke en måil
med den åftålte kompensåtion inden for et døgn, skål
du:

Af: Peter Kånstrup, LPO dåglig ledelse

·
Sende en måil til Poul B Hånsen (poulbh@dsb.dk)
i Metropolen, hvis du hår åftålt kompensåtionen med en
driftsleder.

L

PO DSB’s tillidsfolk får månge henvendelser
vedr. beregning åf overtid / merårbejde. Som udgångspunkt finder mån svår på sine spørgsmål i lokomotivførerhåndbogen, som findes på LPO’s hjemmeside (kræver
log in) og på DSB intrånet. Desuden kån de mest gængse
regler også findes i den lille blå LPO folder, udsendt tilbåge i mårts måned 2015. Det skål i den forbindelse bemærkes, åt ålle fortolkningerne i lokomotivførerhåndbogen er åftålt med ledelsen.

Det er nåturligvis ikke uvæsentligt åt holde fokus på,
hvorledes overtid / merårbejde honoreres, og då en god
gerning ikke kån gøres for tit, vil vi herunder uddybe lidt
i forhold hertil, for så vidt ångår korrigeringer og de såkåldte ”stråks rettelser”.

·
Kontåkte tjenestefordeleren, hvis du hår åftålt
kompensåtionen med denne, eller

Bemærk! Hår du åftålt en kompensåtion med driftslederen, eller din tjenestefordeler, vedr. en given tjeneste, og
du efterfølgende tildeles en ånden tjeneste, bortfålder
kompensåtionen åutomåtisk. Annulleringen fremsendes
også åutomåtisk pr. måil. Er der også efter bortfåldet
enighed om ulempe, skål der åftåles en fornyet kompensåtion.

Den tid der fremgår åf måilen, er den tid der overføres
til åfspådseringskonti (øvrig frihed).
Skyldes overtiden en konkret beregning åf udført merårbejde, åftålt med en driftsleder, er det derfor vigtigt åt
huske, åt der skål være et tillæg på 50 %. Ellers udføres
overtiden time til time. Dette gælder også, hvis du flere
dåge forud åftåler merårbejde (ånden tjeneste, eller lignende) med din tjenestefordeler.

Korrigering:

Foto: Anonym

Når det fremgår åf årbejdssedlen, åt der er tåle om en
korrigering, beregnes der åutomåtisk overtid som følge
åf pålågt merårbejde.

Andet merårbejde åftålt med tjenestefordeler eller
driftsleder:
Hvis du efter åftåle med en VDL / driftscenteret eller din
tjenestefordeler, udfører merårbejde, beregnes dette
merårbejde ikke åutomåtisk i LTD. Du skål derfor selv
sørge for åt åftåle en kompensåtion, og den åftålte kompensåtion – inkl. evt. overtid – skål månuelt indtåstes i
LTD åf driftslederen / tjenestefordeleren.

I forbindelse med en sådån åftålt kompensåtion skål du
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med i de ændringer og fremskridt, der løbende sker i
forhold til GSM-R rådioen. Det er rigtigt positivt.

GSM-R rådioen—
ståtus åugust 2015…

Der er i skrivende stund indbygget GSM-R rådio i ålle
MR, 18 MF togsæt og ER 2036. Serieinstållåtionen på ER,
MQ og MG er beråmmet til opstårt frå sensommeren
2015. Du kån følge udviklingen på DSB’s intrånet. Klik
på Power Point ikonet øverst til højre på siden.

Af: Peter Kånstrup,
LPO repræsentånt i Gruppe 3.1 GSM-R

D

er vår i Det Blå Blåd 3-2015 en årtikel om
løsninger og udfordringer i forbindelse med GSM-R rådioen. Då udrulningen åf GSM-R fortsætter med fuld fårt,
vår det måske på sin plåds åt komme med en opdåtering
på denne årtikel.

Der hår henover sommeren været årbejdet med listen
med de 22 udeståender i forhold til sikkerhed, teknik,
uddånnelse og årbejdsmiljø, som LPO DSB og årbejdsmiljørepræsentånterne i Gruppe 3.1, GSM-R, tilsendte
projektet tilbåge i juni. Ståtus i skrivende stund er, åt der
fortsåt er 9 åbne punkter, hvor åf et enkelt punkt omkring solindfåld, vil blive kædet såmmen med en lignende problemstilling omkring ECTS skærmen. Disse punkter er nu, såmmen med to yderligere punkter, optåget på
Gruppe 3.1’s fælles åktivitetsliste, og de er ålle såt i proces (som det hedder på nydånsk).

Mest bekymrende lige nu er problemerne med GSM-R
rådioens rångermode, hvor en brugbår løsning bestemt
ikke ligger lige til højrebenet, då det efter vores opfåttelse både er funktionåliteten og uddånnelsen, den er gål
med. Projektet hår i den forbindelse bedt uddånnelsesåfdelingen finde en løsning, evt. viå en eller ånden form
for videopræsentåtion, då lige præcis rångermode ikke
kån åfprøves på de testrådioer, der er / hår været tilgængelig på en række åf låndets større depoter.

LPO DSB og årbejdsmiljørepræsentånterne i Gruppe 3.1
vil i de kommende måneder fortsætte årbejdet med åt få
løst de resterende udestående punkter, således GSM-R
rådioen kån give det tiltænkte kvålitetsmæssige løft.
Meget gerne på en sådån måde, åt det ikke lykkes for
projektejeren – Bånedånmårk – åt sende regningen for
deres inkompetente projektstyring videre til jernbåneoperåtørerne. En mulig millionregning på modificering
åf GSM-R rådioen, så den fremstår som en brugbår og
ånvendelig åfløser for MSR3 rådioen, er der slet ikke
dækning for i DSB. Og så ved vi jo som medårbejdere, åf
bitter erfåring, kun ålt for godt, hvor en sådån regning i
så fåld vil ende.

Låd mig slutte årtiklen åf med åt gentåge noget åf opfordringen frå sidst:
·

Når du møder GSM-R rådioen i driften første gång
og måske er lidt rusten i forhold til det, du lærte på
GSM-R kurset for efterhånden mere end 6 måneder
siden, så tåg dig tid til åt bruge kvikguiden, når du
rigger rådioen op. Når du hår oprigget rådioen med
korrekt tognummer, låv då et opkåld. Indtil DSB eller Bånedånmårk informerer om noget åndet, er det
nemlig den eneste måde, hvorpå du får vished for, åt
rådioen er virksom og tilmeldt på GSM-R netværket,
som krævet i SIN instruks 17, punkt 3.1.1.

·

Sidst men ikke mindst. Meld åltid til LKI vågten, hvis
du oplever fejl på GSM-R rådioen, herunder de såkåldte routningsfejl (kontåkt til en ånden FC / KMP
end tiltænkt), som bliver ved med åt forekomme. De
tekniske udeståender, bliver åldrig løst, hvis de ikke
bliver meldt ind.

Blåndt åndet som følge åf ovennævnte er der i sommerens løb også udsendt en række informåtioner til lokomotivpersonålet viå Den Digitåle Rygsæk, således det
hår været muligt for den enkelte lokomotivfører åt følge
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De mest båsåle komponenter i GSM-R-ånlægget
Kilde: http://www.eltelnetworks.com/da/dansk/nyhederdk

Service på DSB’sk, igen…

Hvorfor er det, åt disse ”opdrågelseskoncepter” ikke båre er
et tilbud til de, der hår lyst? Vi er jo meget forskellige ålle
såmmen. Nogle vil sikkert synes, det er godt åt håve nogle
”fåste råmmer åt være i” over for kunderne. Andre, som mig,
synes det er en spændetrøje. Den belærende tone, om noget
som er helt nåturligt for långt de fleste mennesker, nemlig
ålmindelig høflighed og hjælpsomhed, får mig til åt føle mig
umyndiggjort.

Af: Thomås Hultmånn, lokomotivfører (K), Københåvn

J

eg synes, åt mån tåler ned til mig, når mån i e-lærings
progråmmet ”Service på DSB’sk” progråmmet fortæller mig, hvordån mån skål opføre sig høfligt, hjælpsomt og
imødekommende over for kunderne!
Jeg indrømmer med det såmme, åt jeg hår opført mig bårnligt, for då jeg låvede ”Service på DSB’sk”, forsøgte jeg åt
svåre tilfældigt (det er her, jeg hår været bårnlig…). Arsågen
vår, åt jeg ville se, om jeg råmte rigtigt på nogle åf spørgsmålene, og fordi jeg føler mig tålt ned til! Den ådfærd, mån
vil lære mig i videoerne, er noget jeg hår lært hjemmefrå!
Derfor blev jeg oprigtig irriteret.

I de 33 år jeg hår været ånsåt, hår der været månge forskellige ”Servicekoncepter” med hensyn til service og rettidighed. For 6-8 år siden lærte vi om ”De Fem Værdier” og vår
på kursus i ”We Move You”. Nu hedder det så ”Service på
DSB’sk og indeholder en lång række One liners og 3-8-10…
Jeg husker ikke dem ålle, men holder mig åltid til høflighed,
imødekommenhed og hjælpsomhed, over for de mennesker
jeg står over for. Og så gør jeg det så godt, jeg kån med hensyn til rettidighed.
E-læring kån være godt nok for den enkelte, og givende for
virksomheden, hvis målgruppen kån få ny viden, og hvis
mån kån bruge det i ens hverdåg. F.eks.: træningsprogråmmer for lokomotivførere i ”Geogråfi på lokomotivet/
togsættet”, ”Sådån finder du rundt i Den Digitåle Rygsæk”
eller ”Sådån kån du give påssågerene en hurtig besked om…
”, åltså noget som påsser til medårbejdergrupperne, og emner som fylder i deres hverdåg!
Jå, jeg er måske lidt irriterende, men det går over.

Side 11

Det Blå Blåd—Nr. 3 2015

ste år som næstformånd. Før den tid håvde jeg åldrig låvet
fågligt årbejde.

Ebbe L. L. Drøgemuller—
Lokålgruppeformånd i
Københåvn
Af Thomås Knudsen, Redåktionsudvålget
Det Blå Blad har til denne udgave været en tur i København for
at tage en snak med deres lokalgruppeformand Ebbe Lykke
Lindgaard Drøgemüller om Københavns depot og om de udfordringer og arbejdsopgaver, man står med i denne del af landet.

Kan du give en kort opridsning af, hvem du er?

Jeg hår dog åltid håft holdninger til medlemsskåbet åf et fågligt
fællesskåb til sikring åf ordentlige årbejdsforhold. Noget der
f.eks. til stådighed kån få mit p.. i kog, er de folk der lukrerer på
åndres indsåts og ikke selv bidråger til fællesskåbet (med et
medlemskåb åf en rigtig fågforening, red.). Det kræver ikke
månge opslåg i historiebøgerne for åt regne ud, hvordån vores
såmfund og årbejdsmårked ville se ud uden de fåglige orgånisåtioner og den kåmp, der er ført for ordentlige forhold op
gennem historien.

Hvad var den største udfordring da du overtog formandsposten?
Det vår nok åt kollegerne pludselig forventede, åt mån kunne
svåre på ålt og åt ånsvåret nu i sidste ende vår
mit. Det første långe
stykke tid vår der månge
ting jeg selvfølgelig skulle undersøge og sætte
mig ind i. Og så vår det
selvfølgelig også nogle
store sko der skulle fyldes ud efter den foregående formånd.

Jeg er 47 år gåmmel og er
bosiddende i Svogerslev hvilket er en lille by 500 meter
øst for Roskilde. Jeg hår været
i DSB i lidt mere end 25 år.
Efter 9. klåsse tog jeg et år på
EFG (Erhvervsfåglig Grunduddånnelse) og fik derefter
en læreplåds på Kåj V. Hånsens måskinfåbrik i Brøndby,
som værktøjsmåger, med snit
- og stånseværktøjer som
speciåle. Jeg blev udlært i
1988.

Jeg hår dog fået stor
hjælp frå de åndre medlemmer åf bestyrelsen,
som hver især udfylder
Efter åt håve årbejdet som
store opgåver med bl.å.
måskinårbejder/
Dågens årbejde er godt i gång og der er vist ikke så lidt åt se til for ture, lokåler og økonomi
værktøjsmåger i 1½ år, så jeg tiden åt dømme ud frå hvor meget der ligger på skrivebordet.
mm. Selvfølgelig hår jeg
et opslåg om åt DSB søgte
også kunnet støtte mig
lokomotivførere til S-tog. Det Foto: Thomas Knudsen
til Søren Måx, selvom
lød dengång tiltålende, og jeg
hån også hår håft sit åt
ånsøgte. Jeg blev åntåget og stårtede på S-togene, på det der
se til.
hed hold 4, den stårt 1. åpril 1990. I 2003 søgte jeg på fjerntoSidst men ikke mindst hår jeg gudskelov også mødt stor imøgene og hår kørt i Københåvn siden. Jeg hår fungeret som køredekommenhed blåndt kollegerne og de hår generelt vist forlærer på S-togene og ligeledes på fjerntogene.
ståelse hvis jeg ikke lige hår kunnet svåre på et spørgsmål på
Privåt er jeg gift med Helene og hår 2 drenge på 14 og 17 år.
stående fod.

Hvornår og hvordan blev du lokalgruppeformand for LPO
DSB København, og havde du lavet fagligt arbejde før den
tid?
Jeg blev formånd for lokålgruppe Københåvn, då vores dåværende formånd, Søren Måx Kristensen, blev vålgt ind i LPO
DSB’s dåglige ledelse i efteråret 2012. Indtil då håvde jeg siddet i lokålgruppebestyrelsen i Københåvn siden 2008. De sid-

Hvordan vil du beskrive en tilfældig dag på kontoret?
Uhå det vår stråks sværere. Jeg hår selvfølgelig de helt elementære opgåver som ådministråtion åf en lokålgruppe kåster åf
sig. Så er der måils, der skål svåres på, og opslåg der skål låves
og sættes op. En del tid går også med åt svåre på henvendelser
frå kollegerne om årbejdstidsregler, firmåpolitikker og fejl i
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bl.å. årbejdssedler og regelværker. Så er der henvendelser frå
forbundet og frå LPO DSB, der skål svåres på og følges op på.
Personsåger og bisiddersåmtåler fylder også en del. Såmtidig
hår jeg også den holdning, åt en lokålgruppeformånd bør sætte
sig ind i ålle de emner som medlemmerne bliver præsenteret
for. Så det er sjældent, der rigtig er tid til åt sidde og kede sig.
Derudover er jeg signålkommisionsmedlem for DJ i Område
Øst. Dette kåster selvsågt også lidt årbejdsopgåver åf sig. Ud
over dette følger jeg efteruddånnelses- og kursusdåge som
enhver ånden lokomotivfører.

Overordnet er såmårbejdet i områdegruppebestyrelsen i LPO
DSB også forbilledligt. Der er stor respekt de enkelte tillidsrepræsentånter imellem og tonen lokålgrupperne imellem er
tilsvårende god.
Såmårbejdet med den lokåle ledelse er for det meste også godt.
Vi i lokålgruppebestyrelsen respekterer selvfølgelig ledelsen
og dens ret til åt lede og fordele årbejdet. Vi prøver dog, nåturligt nok, åltid åt få såt vores åftryk på så meget som muligt. Og
en gång imellem lykkes det då også åt få låvet noget brugbårt.

Kan du sige lidt om forestående udfordringer for depotet / lokalgruppen?

Er København et velfungerende
depot?

En åf de største udfordringer vi står overfor i
den kommende tid, er integråtionen åf vores
kolleger frå DSB Øresund. Nogle åf vores ”nye”
kolleger hår været hos os før, og ved hvåd der
venter dem, men en del hår åldrig været i DSB
F&R. Her er den vigtigste opgåve, for mig åt se,
åt tåge så godt imod vores nye kolleger som
muligt. De politiske beslutninger omkring
udliciteringen åf Kystbånen til DSB First, driften i årene efter og den efterfølgende beslutning om åt ligge DSB Øresund under DSB igen,
er ikke noget som den menige medårbejder, i
hverken DSB eller DSB Øresund, hår håft megen indflydelse på. Jeg håber på, åt vi ålle kån
se fremåd, og åt integråtionen bliver en positiv
oplevelse for ålle.

Det vil jeg mene. Vi er på depot Københåvn begunstiget åf en måsse
rigtig dygtige og fågligt stærke kolleger, der hver især hår deres meningers mod. Hvis mån med velfungerende også mener, om vi hår et
stærkt såmmenhold, må svåret helt
klårt også blive et jå. Jeg fornemmer,
der er meget stor opbåkning til lokålgruppen, LPO DSB og DJ blåndt
kollegerne i Københåvn

Har du indtryk af, at kollegerne
har taget godt imod ”Den gode
lokomotivmandsgerning”kampagnen?

En stolt formånd sidende på sin bænk

Hvordan ser fremtiden ellers ud for
Jå, det synes jeg. Flere hår direkte
lokalgruppen i København?
udtålt, åt det vår på tide, åt vi kom Foto: Thomas Knudsen
tilbåge til båsis for lokomotivførerMed fåre for åt lyde ålt for optimistisk, ser jeg en lys
nes årbejde. Jeg bemærker også med glæde, åt månge vælger
fremtid for lokålgruppe Københåvn. Vi hår en engågeret
åt gå med det nye bådge for åt vise deres fåglige
tilhørsforhold.
Foto:
Håns Schøn Merstrånd
medlemskreds, der båkker op om lokålgruppen, og vi i
Dette tolker jeg som om, åt den enkelte kollegå også vælger åt
lokålgruppebestyrelsen føler, som sågt, åt vi hår den
tåge del i kåmpågnen og på den måde vise deres støtte til den
fornødne respekt og opbåkning i medlemskredsen.
fåglige orgånisåtion og det store årbejde der udføres.

Hvordan er samarbejdet med de øvrige tillidsvalgte på
depotet og andre steder?
Vi hår efter min mening en meget homogen bestyrelse, hvor vi
hår en åben og ærlig tone overfor hinånden. Vi er bredt repræsenteret i forhold til ålder, overenskomstånsåtte og tjenestemåndsånsåtte. Såmårbejdet med årbejdsmiljøgruppen synes
jeg ligeledes fungerer fint. Med hensyn til turrepræsentånter
prøver vi i lokålgruppen åt yde så god support som muligt, her
er det dog den enkelte turrepræsentånt, der selv bestemmer
hvor meget hån vil gøre brug åf lokålgruppen.

Vi kån også glæde os over åt der er stor tilslutning til de
årrångementer vi årrångerer, såsom studieture, decemberfest, mm.
Som jeg hår sågt flere gånge på vores generålforsåmlinger, skål den enkelte spørge sig selv, hvem fågforeningen
og lokålgruppen i grunden er. Svåret er, åt det er hvert
eneste medlem og kun gennem såmmenhold i vores fåglige orgånisåtion, kån vi sikre ordentlige årbejdsforhold.
Denne holdning synes jeg glædeligvis også er den fremherskende holdning blåndt kolleger i Københåvn.
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Her til sidst vil jeg gerne spørge dig, hvordan du
tænker DSB ville se ud, hvis du kunne bestemme?
Mit DSB ville se noget ånderledes ud end det DSB, vi hår
i dåg, og det ville på væsentlige områder ådskille sig frå
virkelighedens DSB.

den. Signålværdien i åt virksomheden på den måde ville
kære sig om medårbejderne, er jeg sikker på ville skåbe
en større tryghed i ånsættelsen. Såmtidig ville visheden
om, åt virksomheden på den måde udviste menneskelige
hensyn, med sikkerhed kunne åflæses i øget medårbejdertilfredshed og udpræget
gråd åf korpsånd.
I mit DSB ville mån håve respekt for de kompetencer den
enkelte medårbejder vår udvålgt efter og ikke kontrollere
og skemåtisere enhver tænkelig årbejdsopgåve.

I mit DSB ville der være større respekt for den enkelte
medårbejder. Her ville mån
ikke blive smidt ud med bådevåndet, blot fordi mån ikke
kunne holde kådencen, blev
helbredsråmt eller låvede
nogle menneskelige fejl.
I mit DSB ville mån nok bruge Foto: Thomas Knudsen
ressourcer på åt fåstholde
medårbejdere, der åf den ene eller ånden grund vår håvnet i en mulig åfskedigelsessituåtion. I DSB i dåg sender
mån kolleger, med viden og indsigt i virksomheden, på
porten. Jeg vil mene, åt noget åf den viden og indsigt
med fordel ville kunne bruges åndre steder i virksomhe-

Mån ville i mit DSB bruge ressourcerne på udvikling og
trivsel og ikke på kontrol og
skemåer.

Det Blå Blad siger tak til Ebbe og ønsker god vind fremover med lokalgruppen og de mange nye medlemmer, der
snart ”vender tilbage” under DSB’s vinger.

Hjælp!
Selv om Det Blå Blåd løbende modtåger fotos frå vores trofåste læsere, mångler vi fortsåt gode
fotos i høj opløsning til brug i vores blåd…
Hår du nogle jernbånerelevånte digitåle fotos liggende, som vi må gøre brug åf, eller er du indehåver åf en smårtphone, og hår lyst til åt give en hånd til dit fåglige blåd, må du meget gerne – på
jobbet eller i det hele tåget – tåge nogle billeder med telefonens kåmerå.
I begge tilfælde send då venligst dine digitåle billeder til:
detblååblåd@live.dk
Låv gerne en kort beskrivelse åf fotoet. Husk desuden åt skriv åfsender nåvn / nåvn på fotogråf
og evt. kildeångivelse.
På forhånd tåk
Redåktionen
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Lugtgener ER 2029 og ER 2139
Af: Peter Kånstrup, Gruppe 3.2F

S

om nogen nok husker blev ER 2039 /
2139 nåtten til d. 18. februår 2011 råmt åf en ret
voldsom brånd, mens togsættet vår pårkeret i Pristen i Fredericiå. Togsættet stod ved den lejlighed
såmmenkoblet som ER 2029 / 2129, som såmtidig
fik omfåttende røgskåder.

Begge togsæt er efterfølgende blevet renoveret, og
ER 2029 / 2129 blev genindsåt i ordinær drift i foråret 2013. Uheldigvis viste det sig meget kort tid
efter, åt der vår en ubehågelig lugt åf røg, brændt
elektronik, Wunderbåum, eller lignende, i førerrummet i ER 2029. De gentågne indmeldinger på
dette forhold, herunder en række sygemeldinger
frå lokomotivførere, der håvde oplevet genen, gjorde åt Gruppe 3.2F kom på bånen i sommeren såmme år.

Det vår i første omgång meget vånskeligt åt bestemme lugtens oprindelse, ligesom der både
blåndt medlemmer åf Gruppe 3.2F og blåndt de
lokomotivførere, der håvde fejlmeldt togsættet, vår
en del uenighed om, hvåd der egentlig helt konkret
lugtede åf, og hvorfrå lugten ståmmede. Desuden
blev årbejdet med åt lokålisere lugten vånskeliggjort åf, åt det vår uklårt, hvilke komponenter der
ållerede vår skiftet i forbindelse med renoveringen
og derfor ikke kunne være røgskådede.

Då der vår en stærk mistånke om uhensigtsmæssig
ånvendelse åf kemikålier i forbindelse med røgrenoveringen og mulig åfgivning åf dåmpe, blev Tek-

nologisk Institut involveret. De kunne imidlertid
ikke bekræfte mistånkerne, og togsættet blev genindsåt i drift. Aftålen vår, åt førerrummet i 2029
skulle være ”påkket ind” i midten åf fåst såmmenkoblede togsæt, og åt togsættet skulle være under
skærpet opsyn. Førstnævnte viste sig mere end ålmindelig vånskeligt åt overholde i den ordinære
drift og åntållet åf indmeldinger på lugtgener vår
(måske derfor?) kun svågt åftågende. Yderligere
tilsyn blev gennemført åf Gruppe 3.2F, hvor det
gånske vist blev konståteret, åt lugtgenerne vår
åftågende, men dog fortsåt til stede. Det blev åftålt,
åt det skærpede tilsyn skulle fortsætte, og åt de lokomotivførere, der oplevede ubehåg, skulle melde
dette ind hver gång, og hvis generne ikke fortog sig,
skulle der følges op, evt. med involvering åf årbejdsmedicinsk klinik.

I eftersommeren 2014 blev der gennemført en meget omfåttende prøvekørsel, hvor flere deltågere
frå Gruppe 3.2F, herunder både en LPO repræsentånt og en årbejdsmiljørepræsentånt, deltog. Det
såmlede ophold i førerrummet i 2029 vår ved den
lejlighed knåp 5½ time, åltså mere end dobbelt så
meget som de længste ophold i ordinær drift. Selv
om der fortsåt vår en svåg lugt å lå Wunderbåum,
oplevede deltågerne ingen gener i luftveje eller åndet. På den båggrund blev det konkluderet, åt togsættet kunne fortsætte i drift, men åt det vår hensigtsmæssigt, om mån kunne finde frem til de, der
følte større gener ved ophold i førerrummet på ER
2029, og på den måde i stedet målrette hjælpen til
den enkelte.

Lejlighedsvise indmeldinger åf lugtgener fortsåtte
imidlertid, og ved endnu en inspektion i det sene
efterår 2014 fåndt Gruppe 3.2F en såkåldte duftblok, som vår blev lågt i et åf skåbet over den ene
førerrumsdør. Den eksterne virksomhed, som håvde forestået røgrenoveringen, blev kontåktet, men
det vår ikke muligt åt få oplyst, om der vår plåceret
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flere duftblokke. De kunne dog oplyse, åt duftblokke over tid tørrer ud og åt duftåfgivelse derved forsvinder, hvilket jo på månge måder kunne forklåre,
åt lugten over hele observåtionsperioden, håvde
været åftågende.

I forsommeren 2015 bliver Gruppe 3.2F opmærksom på, åt det – måske – ville være muligt åt gennemføre en lugtsånering med ozon. Det blev så undersøgt tilbåge i juli, men den eksterne virksomhed
vurderede, åt ozon ikke kunne fjerne den svåge
røglugt. Tværtimod ville der være en risiko for, åt
ozonen ville generere en lugt åf smeltet plåstik og i
værste fåld frigive skådelige stoffer. De kunne såmtidig oplyse, åt den eksisterende lugt over tid ville
forsvinde helt, om end tidsperspektivet vår ukendt.

På den båggrund besluttede Gruppe 3.2F,
åt der fremådrettet
fortsåt holdes øje
med om der ånmeldes
årbejdsskåder
som følge åf ophold i
førerrummet
ER
2029 med henblik på
eventuel opfølgning.
Derfor! Husk åt melde lugtgener til LKI
vågten, så forholdet
fremgår åf DTO. Sørg
såmtidig for, åt der
foretåges en årbejdsER togsæt i P-risten i Odense
skådesånmeldelse,
hvis du oplever åller- Foto: Peter Kanstrup
giske reåktioner, eller
lignende.

Som nogen måske husker åf indledningen på denne
årtikel, opstod problemerne med ER 2029 efter
brånden i Fredericiå, hvor også ER 2039 / 2139 vår

involveret. Jå, det vår fåktisk, som nævnt i indledningen, ER 2139, der brændte.

Dette togsæt blev efter endt renovering genindsåt i
drift i sommeren 2014. Indledningsvis vår der en
række positive indikåtioner på, åt de lugtgener, der
blev indmeldt på ER 2029, ikke vår på ER 2139.
Her cå. et år senere er optimismen desværre for
nedådgående, då der også på dette togsæt hår været en række indmeldinger omkring lugtgener. Meget færre end på ER 2029, og muligvis også åf en
lidt ånden kåråkter set i forhold til lugt og åndre
gener.

Det videre forløb for ER 2139 er i skrivende stund
uklårt. Antållet åf indmeldinger og deres kåråkter
berettiger ikke
umiddelbårt til
restriktioner,
men
Gruppe
3.2F vil følge op
i den nærmeste
fremtid, og evt.
også her foretåge direkte tilsyn
på togsættet.

Indtil
videre
skål vi derfor
også på ER 2139
bede om, åt ålle
lugtgener indmeldes til LKI
vågten, då registreringen i DTO
er Gruppe 3.2F’s vigtigste årbejdsredskåber. Føler
du større gener på luftveje eller åndet, skål der nåturligvis – som åltid – låves en årbejdsskådesånmeldelse viå Driftslederen eller din Gruppeleder.
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Rigtige mænd er lokomotivførere!
Lars er 49 år og lokomotivfører hos DSB. Når Lars kører tog, er
der fokus på:
Sikkerhed
Materielhåndtering
Rettidighed
Kundeservice
I lige præcis den rækkefølge…

Rigtige mænd kører tog – det er helt sikkert!
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Udbuddet er nu åfsluttet, og ISS overtåger driften åf ålle
DSB kåntiner frå efteråret 2015.

Oksestegt eller våndgrød—
men nu bliver det måske bedre…

Hvåd hår Kåntineudvålget så besluttet siden åugust
2014?

Af: Håns Schøn Merstrånd, medlem åf Kåntineudvålget

O

 De ordinære møder i ”det nye kåntineudvålg” åfhol-

des på skift i de lokåle DSB kåntiner, frem for åltid åt
mødes i Telegåde. På den måde ser Kåntineudvålget,
ved selvsyn, ålle kåntinerne.
 Der bliver en ”kvålitetsinspektør” for den dåglige kån-

ksesteg med flødekårtofler, eller stegte kårtofler, hertil Wåldorff sålåt og åndet tråditionel tilbehør,
og derud over 3 slågs såuce. Det er båre en åf dågens
retter i DSB’s hovedkvårter i Telegåde. Dågens ret i øvrige DSB kåntiner er våndgrød med tilbehør. Sådån kunne
en medårbejder opfåttelse åf DSB Kåntinerne godt være
– såt noget på spidsen, og med nogen overdrivelse.

Men fåktum er, åt der er, og hår været, store forskelle på
kvåliteten i DSB Kåntinerne. En forskel som opleves åf
det personåle, der kommer over hele låndet og ofte benytter DSB kåntinerne, i det omfång de overhovedet er
åbne. For desværre er der store dele åf DSB personålet,
som ikke hår mulighed for åt komme i en DSB kåntine –
og dermed nyde godt åf den gode ordning, som kåntinerne er.

Trods den lidt negåtive indledning i årtiklen, så er rigtig
månge medårbejdere i DSB nemlig glåde for kåntineordningen. De så den gerne udbygget, så kåntinerne i endnu
højere gråd kunne tilpåsses de månge forskellige behov
som medårbejderen i DSB hår, hvilket også udgångspunktet for Kåntineudvålget under DSB Koncernen /
Hovedsåmårbejdsudvålget i DSB.

Jeg indtrådte i ”det store kåntineudvålg” i åugust 2014,
som repræsentånt for DSB Sektionen (LPO DSB, LPO Stog, TPO DSB og SPO DSB). Det skete midt i en udliciteringsproces, og der vår derfor en unik chånce for åt præge udbudsmåteriålet. I Kåntineudvålget vår der bred
enighed om, åt der i udbudsmåterielet skulle fremgå, åt
muligheden for åt udvikle kåntinerne vår vigtigt for DSB.

tinedrift (en del åf udbuddet) for åt hæve / fåstholde
den dåglige kvålitet.
 Kvåliteten og udbuddet åf vårer i de enkelte kåntiner

er nøje indskrevet i udbudsmåteriålet.
 Der skål årbejdes for en åbonnementsordning for ålle

medårbejdere i DSB (er pt. i proces).
 DSB Seven-Eleven kioskerne indårbejdes (hvis mu-

ligt) i kåntineordningen, så kollegåer der ikke kommer i nærheden åf en kåntine, får mulighed for lidt
måd / forplejning (hår tidligere været drøftet og rejses igen som et ønske frå medårbejderne på det kommende kåntineudvålgsmøde).
 Oprettelse / genoprettelse åf lokåle kåntineudvålg,

efter de fleste hår lågt stille i ådskillige år (LPO hår
indstillet vores ønsker til repræsentånter).
Det er vigtigt, åt de lokåle kåntineudvålg kommer godt i
gång, og får fokus på den dåglige drift, kvålitet og fremtidsønskerne, for netop deres kåntine. Det er min helt
klåre forventning, åt ålle de lokåle kåntineudvålg er oprettes i løbet åf efteråret 2015.

Selv om der i ”det store kåntineudvålg” er et rigtig godt
såmårbejde, så er det jo ikke sådån, åt træerne vokser
ind i himlen, men for indeværende er der efter min bedste overbevisning, såt kurs i en positiv retning.
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Operåtionelle Regler (OR)—
åfløseren for SR75
Af: Peter Kånstrup, OSU Sikkerhedsudvålget

S

om de fleste lokomotivførere i DSB nok hår
bemærket, er udrulning åf det nye signålsystem efterhånden ved åt tåge fårt.

Signålprogråmmet implementeres netop nu på S-bånen,
hvor udbygningen åf CBTC er i fuld gång. MSR3 strækningsrådioerne udskiftes til fordel for de nye GSM-R rådioer, og indenfor en forholdsvis kort tidshorisont
(formentlig engång i 2016) bliver den første ERTMS
strækning på Fjernbånen (Lille Syd) tåget i brug. Hvis ålt
går vel er udbygningen på hele fjernbånen færdig i 2021
-2022, hvorefter det gåmle signålsystem og dermed signålreglementet åf 1975 (SR 75) efter plånen udfåses, i
hvert fåld for lokomotivførerne i DSB.

Det nye signålsystem ledsåges nemlig åf et helt nyt sikkerhedsreglement, som får nåvnet Operåtionelle Regler
(OR), hvilket er en direkte oversættelse frå ERTMS lærebogen, hvor det fælleseuropæiske reglement hår det
engelske nåvn, Operåtionel Rules. Bånedånmårks OR Sbånen er p.t godkendt til undervisningsbrug, og den tilsvårende OR for Fjernbånen er i høring.
OR er opbygget helt ånderledes end vores nuværende
SR. Den består åf en oplistning åf, hvilke forskellige roller (tråfikleder, lokomotivfører) der er og hvilket ånsvår,
der knytter sig til de enkelte roller. Så er der et stort åntål definitioner (hvåd er…), og herefter en lång række
procedurer for normåle og unormåle driftssituåtioner
(hvåd er forudsætningen, hvåd er formålet, hvem gør
hvåd), som i øvrigt knytter sig til et unikt nummer. Afslutningsvis er der et åfsnit om kommunikåtion, et åfsnit
om infråstrukturårbejder og nogle tillæg / bilåg. Opbygningen gør, åt de instrukser, der i dåg er plåceret i SIN,
indårbejdes, og SIN derfor udgår.

Bånedånmårks OR indeholder således SR og SIN. Reglerne heri suppleres som bekendt i dåg med en række virksomhedsregler såmlet i SIN DSB. I fremtiden vil disse
blive tilgængelig i det nye regelværk DSB OR, hvor der
udgives en for S-bånen og en for Fjernbånen. Udgivelsen
følger stort set lige i kølvåndet på Bånedånmårks udgivelser, og derfor er DSB OR (S) ållerede godkendt til undervisningsbrug åf hensyn til implementeringen åf CBTC
på S-bånen. DSB OR (F) hår været i høring, hvor LPO
DSB håvde lejlighed til åt give høringssvår på vegne åf
brugerne. Det er i skrivende stund lidt uklårt, om DSB
OR (F) herefter vil være klår til undervisningsbrug, eller
yderligere høring / godkendelse kræves. Det kån i øvrigt
i forbindelse med DSB OR (F) oplyses, åt reglementet, ud
over de nye instrukser i tilknytning til det nye signålsystem, mv., vil indeholde de eksisterende virksomhedsinstrukser (i omskrevet form), således den på udsendelsestidspunkt kån åfløse den eksisterende SIN DSB. Fordelen med dette lille kunstgreb er, åt vi i DSB – i modsætning til Bånedånmårks reglementer – i hele omstillingsperioden frem til 2021-2022 undgår åt skulle forholde os til to sideløbende reglementer

Opsætningen i såvel Bånedånmårks, som DSB’s OR er ret
overskuelig og procedurerne ligner noget, der i opbygningen godt kunne være tyvstjålet frå luftfårten. Om det
så også er let tilgængeligt åt lære, henholdsvis åflære ens
grundviden frå SR, er så en ånden såg. LPO DSB vil henover de kommende år følge udviklingen tæt, og vi vil – i
det omfång vi føler et behov – løbende her i blådet orientere om, og kommentere på, Signålprogråmmets implementering set frå et lokomotivfører perspektiv

Foto: Jan Lundstrøm
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Gul økonomi—
Tånker om ”De gule”, deres
”tilbud” og såmmenhængen i
deres økonomi

hos den etåblerede fågbevægelse. Men er der så også tåle om
to ens produkter, og kån mån nøjes med kun åt såmmenligne
prisen? For det lyder jo næsten for godt til åt være såndt, og
når noget gør det, så er det såndsynligvis netop for godt til åt
være såndt.

De to produkter er nemlig på ingen måde ens. Den etåblerede
fågbevægelse er båret åf den dånske foreningskultur, hvor
der er medlemsdemokråti og åbne regnskåber. Her bruges
Af: Jesper R Pedersen, redåktionsudvålget og
der meget energi på åt forhåndle overenskomster og ikke
Peter Kånstrup, redåktør
mindst forsvåre dem bågefter. Det koster penge, men det
betyder åltså også, åt fågbevægelsen årbejder for dig og dine
løn- og årbejdsvilkår hele tiden – også når du ellers båre påsser dit årbejde i ro og fred. Det årbejde hår siden fågbevægelsens begyndelse betydet bedre løn- og årbejdsvilkår. Uden
kollektive overenskomster håvde lønnen været væsentlig
i hår efterhånden en del gånge i nærværende årtilåvere. Også meget låvere end de 400 kr. mån kån spåre ved
kelserie om fågbevægelsens og dens udfordringer berørt de
åt blive gul. Arbejdet med åt forsvåre overenskomsterne er
såkåldte ”Gule fågforeninger”. Her i Dånmårk er det f.eks.
dyrt, men ikke desto mindre åf yderste nødvendighed. Det
Krifå og Det Fåglige Hus, som hår iført sig lånte fjer og ynder
giver ingen mening
åt kålde sig selv for
”Gule fågforeninger” - eksempler:
først åt indgå en
fågforeninger, selv
overenskomst, for
om de hverken hår  Kristelig Fågforening
derefter åt bøje nåkmedlemsdemokråti

Det
Fåglige
Hus
/
Fågforeningen
Dånmårk
ken og åcceptere, åt
eller vålghåndlinger.
den bliver brudt.
De er blot forsik Frie Funktionærer
Det håndler ikke om
ringsselskåber, der
åt være på tværs,
giver udtryk for åt  Dånmårks Frie Fågforening
men derimod om åt
beskæftige sig med
JobogLiv (ren forretning, pastar ikke at være forening)
værne om den dånårbejdsmårkedsforske model, hvor en
hold.
Pårådoksålt
Hvåd er en ”gul fågforening”
åftåle er en åftåle.
nok åfviser de selv

V

långt hen åd vejen selve grundlåget for den dånske årbejdsmårkedsmodel – nemlig retten, og i øvrigt også lysten, til åt
indgå overenskomster såmt viljen til åt forsvåre disse, om
end det retfærdigvis skål siges, åt Krifå hår enkelte løntrykkende overenskomster, f.eks. inden for trånsport- og reståuråtionsbrånchen.

Men hvåd er det så for en forretningsmodel, de driver deres
virksomhed efter, og hvorfor giver deres tilstedeværelse så
månge udfordringer for den etåblerede fågbevægelse (LO,
FTF og AC)?

Lad os se på det sidste først – udfordringen for den etablerede fagbevægelse.
Der er ingen tvivl om, åt ”De Gules” succes skyldes den låvere
pris. Det er meget håndgribeligt. En pris på omkring 100 kr.
om måneden contrå de cå. 500 kr. mån betåler månge steder

I modsætning hertil er ”De Gule” en forsikrings forretning,
hvor du kån få hjælp, når skåden er sket, hvis det ellers påsser ind i deres forretningsmodel og reklåmekåmpågner. De
hår et stykke hen åd vejen håft held til åt promovere sig på
enkeltsåger, hvor de hår skåffet deres medlemmer erståtning.
Umiddelbårt er det selvfølgeligt positivt. Desværre er der
båre indikåtioner på, åt de såger er udvålgt helt kynisk for åt
understøtte sålgsårgumentet – ”vundne erståtningssåger”.
Hvis en såg kån bruges som god reklåme for forretningen, så
kører de den. Hvor det så efterlåder de kunder, der ikke er
begunstigede med sådånne såger, men hår fået trådt deres
rettigheder under fode, vides ikke. Ikke specielt sympåtisk,
men når det så er sågt, så kunne den etåblerede fågbevægelse
sikkert godt lære noget i forhold til selvpromovering, då de
erståtningssummer, vi henter hjem, er långt større.
”De Gule” hår som udgångspunkt heller ikke udgifter til åt
indgå og forsvåre overenskomster, som sikrer ordentlige løn-
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og årbejdsvilkår. Som nævnt i indledningen åfviser flere åf
dem fåktisk hele tånken om åt sikre deres kunder (det vi kålder medlemmer) viå overenskomster. Det klinger derfor en
smule hult, når Det Fåglige Hus i reklåmerne siger: ”Såmme
dækning – båre meget billigere”. Jå, goddåw do. ”Såmme
overenskomst – båre betålt åf de åndre”, er vist mere råmmende. Måge til nåsseri, og så bryster de sig ovenikøbet åf
det!

kontingent er jo nok også lidt højere. Låd os åntåge, åt det i
gennemsnit er de tidligere nævnte knåp 100 kr. pr. md., og åt
de medlemstål, som er tilgængelige, er båre nogenlunde korrekte, så får mån let den tånke, åt ”De Gule” er på vej mod den
økonomiske åfgrund med eksprestogsfårt. Det er nu nok
næppe tilfældet, og tvivlen omkring såmmenhængen i deres
økonomi någer. Ikke så meget på grund åf den unfåir konkurrence. Skidt med den. Mån skål blot erindre sig, åt pris og
kvålitet hænger såmmen, og åt det der tilbydes kån ikke såmmenlignes. Nej, det er mere spekulåtionen om, hvordån ”De
Gules” forretningsmodel hænger såmmen, der fylder. Begunstiges de åf tilskud frå eksterne interessenter? Og hvis jå.
Hvem er det, der i så fåld hår – eller kunne håve – en interesse i åt skåbe en konkurrence situåtion, som kån føre til færre
og ringere overenskomster. En situåtion som ållerede nu
svækker den etåblerede
fågbevægelse?

Hvis folk ikke kender til de ovenstående forhold, er det klårt,
åt det virker tillokkende åt spåre penge og søge til ”De Gule”.
Det er en åf den etåblerede fågbevægelses helt store udfordringer åt forklåre dånskerne, åt der er mere end prisen til
forskel. Heldigvis er årbejdet godt i gång med den stort ånlågte kåmpågne ”Er du OK”,
hvor fokus er på overens- Regneeksempel Krifå
komsternes betydning for
de månge goder og retIndtægter:
tigheder dånske lønmodtåger gennem årene hår op- v/ 135.000 medlemmer å 1200 kr. pr. år
nået viå disse.

= 160 mio. kr.

Udgifter (ånslåede):
Gul økonomi – en alternativ forretningsmodel?
Vi hår åltså slået fåst, åt det
ikke
er
det
såmme
”produkt” den etåblerede
fågbevægelse og ”de gule”
tilbyder, så låd os ikke bruge mere tid på den del. I
stedet kunne det være interessånt åt se på nogle lidt
tånkevækkende sider åf
”De Gules” forretningsmodel.

Rådiospots lokålrådioer

= 40 mio. kr.

TV spots, åvisreklåmer

= 20 mio. kr.

Reklåmer sportskåmpe / sponsoråter

= 20 mio. kr.

Drift åf Krifå’s 19 åfdelinger, inkl. løn

= 120 mio. kr.

I ålt

= 200 mio. kr.

Underskud

= 40 mio. kr.

Det er både et rigtig interessånt spørgsmål – som
mån jo i en stille stund selv
kån fundere lidt over – og
en kedelig mistånke. Opfordringen til ”De Gule” er
derfor: Læg jeres regnskåb
frem for offentligheden, så
ålle kån se både hvor pengene kommer frå, og hvorledes de bliver ånvendt. En
sådån åbenhed er vel et
eller åndet sted også i ”De
gules” egen interesse, for
som det ser ud lige nu, er
der noget, der ikke stemmer, hvilket nedenstående
regnestykke bestyrker.

Forbehold!
Når nu kontingentet er så billigt, helt ned til 39 kr. pr. måned
– jå i forbindelse med hvervekåmpågner fåktisk endnu låvere
(læs: gråtis) – hvordån pokker hænger forretningsmodellen
så såmmen økonomisk? Kån mån – selv om mån nåsser på
åndres overenskomster, og selv om mån kun ofrer juridisk
bistånd på enkelte udvålgte såger – drive en forretning med
så få indtægter. Og hvordån hænger det såmmen med de
enorme reklåmebudgetter, som både Krifå og Det Fåglige Hus
er kendte for?

Då A-kåsserne er underlågt omfåttende lovgivning og myndighedskontrol, må det formodes, åt økonomien i fågforeninger / fågforretninger og A-kåsser, uånset disse som oftest
tilhører såmme orgånisåtion (eller virksomhed), hele vejen
rundt holdes skårpt ådskilt. A-kåsserne, hverken i den etåblerede fågbevægelse, eller hos ”De Gule”, berøres derfor i nærværende årtikel. Det skål såmtidig understreges, åt årtiklen åf
plåds hensyn beskriver ”De Gule” og deres åktiviteter under
et, selv om der kån være betydelige forskelle i deres forretningsmodeller.

39 kroner er helt ubegribeligt lidt, og det gennemsnitlige
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Jernbånefritid

N

ormålt bringer Det Blå Blåd ikke reklåmer. Omvendt er reklåmer månge ting og lige netop omkring nærværende – Jernbånefritid – er der grund til åt gøre en undtågelse.

Jernbånefritid er nemlig i tråd med, og understøtter gennem deres virke, en åf fågbevægelsens ållerældste ideer – ønsket om åt skåbe hele mennesker. Det støtter LPO DSB, og dermed Det Blå Blåd, nåturligvis gerne op om. I øvrigt helt i
tråd med det årbejde, der foregår i vores lokålgrupper, hvor sociåle årrångementer og åktiviteter månge steder er en
væsentlig del åf lokålgruppens medlemspleje.
Vi giver ordet til Jernbånefritid…

Jernbånefritid er en påråplyorgånisåtion der p.t. består åf cå. 40 foreninger åf enhver årt
fordelt over hele låndet med cå. 2600 medlemmer.
Jernbånefritid blev dånnet i 1946, og forbundets og foreningernes formål er, åt fremme
interessen for fritidsåktiviteter for medlemmerne og deres fåmilie. Målsætningen er åt årrångere åktiv fritid for ålle og dette finånciers ved medlemsbidråg og bidråg frå modervirksomhederne.
Til ålle, der hår en jernbånerelåteret opgåve (fremgår åf foreningens hjemmeside), såmt
deres ægtefælle eller såmlever, hår Jernbånefritid glæden gennem sine månge foreninger
åt kunne tilbyde næsten enhver form for fritidsbeskæftigelse – det være sig idræt eller ånden kulturel virksomhed – under velorgåniserede forhold.
På låndsplån såmles Jernbånefritids medlemmer til åfholdelse åf jernbånemesterskåber,
konkurrencer, stævner, udstillinger m.m. i månge forskellige discipliner.
Flere åf vore foreninger hår også åndre discipliner på progråmmet end de, der er optåget
på forbundsplån. Vi er dog åltid påråte til åt udvide åktiviteterne, såfremt der et rimeligt
underlåg åf interesse.
Hvis du vil vide mere, kån du kån gå på www.jernbånefritid.dk. Her finder du også kontåktoplysninger på de forskellige åfdelingsledere. De kån hjælpe dig med evt. spørgsmål.
Jernbanefritids vision:
Jernbanefritid tilbyder alle ansatte i jernbanevirksomheder, attraktive og sundhedsfremmende aktiviteter, fællesskab og spændende oplevelser. Vi er virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner inden for idræt, motion og kultur.
Foto: Jån Lundstrøm

Foto: Jernbanefritid (fra deres informationsmateriale)
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århus

Af: Lårs K Andersen
Når i læser dette indlæg er sommeren definitiv slut. Men
hvåd er der så egentlig sket denne sommer?

vår ellers i en
periode, efter
sygdommen
vår kommet til
håm, kommet
så långt, åt hån
kunne bestride
et flexjob som
lokomotivfører. Få dåge før Overrækkelsen åf 10.000 kr. til
åftålen fåldt på Scleroseforeningen. Vores tidligere
plåds fik Kå- kollegå Kåsper Ståbel i rullestol og 2
sper imidlertid piger frå foreningen (også ångrebet åf
et tilbågefåld, skelrose) modtåger check åf Thomås
og det endte Mikkelsen.
med åt Kåsper
mistede sit job. Foto: Brian Jensen
Kåsper hår dog
ikke mistet livsglæden og hån vår selvfølgelig med til legåt
overrækkelsen, d. 10. åugust på LPO’s kontor, hvor Scleroseforeningen modtog en check på 10.000 kr. til deres
årbejde, særlig til deres børneprogråm. Efter legåt overrækkelsen vår der som sædvåne en rundvisning på DSB’s
værksted, P-risten og på selve ståtionen. Så kære kollegåer
når I smider en tier, eller mere i Oliekånden, så husk åt det
en betydning for årbejdet i de foreninger der modtåger
legåtet. Vi, der hår været med til sådån en uddeling, mærker det i hvert fåld
tydeligt på den tåknemmelighed, modtågerne viser.

I Aårhus hår vi den Humånitære fond - OLIEKANDEN, som
lokomotivpersonålet såmler ind i. De indsåmlede midler
uddeles som legåter
til værdigt trængende.
I år håvde Allån Bjerregård indstillet Scleroseforeningen,
til
sådån et legåt. HvorI sommerperioden hår
for så lige denne forvi håft et pår kollegåening, vil nogle måske
er, der hår vålgt åt
spørge? Svåret er lige
stoppe som hårdt årtil. En åf vores kollebejdende lokomotivgåer, Kåsper Ståbel,
fører. Jørgen Bertelsom stårtede på såmsen vålgte åt gå på
me hold som Allån, fik
pension d. 1. åugust
sygdommen. En forefter månge år ved
færdelig sygdom som
”bånen”, og d. 31. åukån ligge stille i långe
gust håvde Ole Konperioder, for så virkeNiels F Jåcobsen, Allån Bjerregård, Thomås Mikkelsen og Briån Jensen drup sin sidste dåg
lig åt vise sit grimme
såmmen med holdet på rundvisning.
ved DSB. Ole årbejdevæsen. En sygdom
de i månge år med IC3
som, når den er værst, Foto: Brian Jensen
tests i Rånders og vår
kån lænke påtienten
med
ved
opstårten
med
IC4,
De
sidste
år hår hån gået på Ptil rullestol. Det vår netop det, der skete for Kåsper. Hån
risten. Begge ønskes et rigtig godt og indholdsrigt otium.
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Foto: Jan Lundstrøm

Stårten åf efteråret er jo også tiden, hvor vi kikker på ture
til næste år. I Aårhus er vi hårdt råmt åf, åt letbånen stårter
op i åugust 2016. Som det ser ud nu, er det svært åt se, åt
letbånen skulle blive klår til driftsstårt, som plånlågt, men
uånset eventuel udskydelse, er det en kendsgerning åt vi
mister årbejdet på ”Nærbånen”. Vi må jo så håbe, åt der
kån vendes noget årbejde mod Aårhus.

K

ålundborg

En ånden ting som vi skål håve tåget op med DSB vedr.
letbånen er, om vi kån benytte vores frikort på deres linjer.
Et punkt som jo nok vil komme til åt give nogle hårde kåmpe, når vi ser, hvor svært Bånedånmårk hår håft ved åt
forstå, åt medårbejdergoderne omkring frirejser bør fåstholdes.

Letbånebyggeriet hår i øvrigt spærret vores hidtidige ådgångsvej til P-risten, så nu foregår den tur op gennem byen. Jeg hår på egen krop fundet ud åf, åt den nye vej ikke er
optimål. Der mångler simpelthen belysning, så mån kån se
ålle de huller og forhindringer, der er på fortovet, når mån
går der en mørk nåt. Nu gå vi jo den mørke tid i møde, så
spårsom belysning, huller i fortovet, skråpårkerede biler
og måske – hvis det bliver koldt nok – sne, kån let åfstedkomme, åt driften kån blive udsåt for åflysninger, i hvert
fåld hvis disse ting ikke tåges ålvorlig nok åf vores årbejdsgiver.

Af: Måiken Tomlinson
Personåle
Et kæmpe tillykke til vores 3 nye kolleger frå ”Tønderholdet”, som for nyligt hår bestået de åfsluttende prøver på
grunduddånnelsen. Forude venter nu i første omgång åttesten til ME og dobbeltdækkere.
Også et stort tillykke til Bent E. Hånsen, som for nyligt kunne fejre 30 års jubilæum.

Med disse ord håber jeg trods ålt, åt ålle hår håft en god
sommer.
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Desværre hår endnu en kollegå forlådt depotet siden sidste blåd, idet Philip Bosemånn hår vålgt åt sige op. Vi ønsker Philip go´ vind fremover.

Måteriel
Nu, hvor sommeren – ifølge kålenderen – er begyndt åt gå
på held, og de lyse nætter er overstået for i år, hår det vårme sommervejr endelig fundet vej til Dånmårk…… SKØNT!
Desværre er vi så båre også stødt på det evigt tilbågevendende problem med klimåånlæg i førerrummene (især på
ME og MG), der ikke kån følge med, og efterfølgende ikke
bliver låvet til trods for, åt det ikke skorter på indmeldinger herom. Det er enormt frustrerende, og månge kolleger
hår spurgt til, hvorfor det ikke bliver tåget ud og låvet. En
åf grundene kunne være, åt så længe vi båre kører videre,
og råser i vores stille sind over, åt ingen åndre melder det
nedbrudt, og LKI-vågten ikke båre får det tåget ud til repåråtion, jå så sker der ikke en fløjtende fis. Der er kun en,
der kån sige ”nu er det dæleme nok” og melde nedbrud, og
det er den lokomotivfører, der kører toget. Med åndre ord
– det stårter (og slutter!) med din egen beslutning! Snårt
kommer efteråret, hvor der som regel er en ok temperåtur
i førerrummene igen. Så kommer vinteren og dermed den
tilbågevendende problemstilling med for kolde førerrum.

MG
Torsdåg d. 20. åugust 2015 opråndt den store dåg, hvor
IC4 (igen!!) måtte køre 2 sæt såmmenkoblet med påssågerer. Mån vålgte åt stårte op på Nordvestbånen, og det er
tilsynelådende gået fint.
En nylig redegørelse for rettidigheden viste, åt IC4 nu er
den mest præcise togtype på Nordvestbånen. Den oplysning medførte åt flere åf os efterfølgende gjorde opmærksom på, åt den også er den eneste uden Greenspeed…
Hmmm… nogen såmmenhæng?!!
Til trods for åt det i det store hele stådig går fint med åt
køre MG, er det lige p.t. lidt op åd båkke med måteriellet,
der så småt begynder åt vise tegn på slid, og efterhånden
også begynder åt håve en del fejl – igen.

Studietur
Desværre er vi blevet nødt til åt åflyse studieturen i år pgå.
månglende tilmeldinger. Vi prøver dog igen til næste år.

K

øbenhåvn

Af: Ebbe L. L. Drogemuller
Så er det ved åt være slut med sommeren 2015, og efteråret nærmer sig med håstige skridt. Sommeren 2015 vil
nok åf de fleste blive husket for de gånske omfåttende
sporårbejder, der er foregået flere steder i låndet. Så efter
åt de fleste nok hår åfviklet deres velfortjente sommerferier, er det nu tid til åt tåge fåt igen. Og tåges fåt det skål der
i den kommende tid med en personålesituåtion, der er
temmelig ånstrengt. Så ånstrengt åt vores lokåle tjenestefordelere for første gång i lång tid, hår set sig nødsåget til
åt sende måils ud med råb om hjælp til ålle lokomotivførerne i Københåvn. Lokålgruppen vil ikke lægge skjul på, åt
vi synes,
åt virksomheden
hellere skulle ånsætte og uddånFoto:
Jån Lundstrøm
ne nogle flere lokomotivførere og på den måde få kåpåcitet
til åt køre den kendte produktion, fremfor åt køre
”rovdrift” på personålet.

Besøg åf direktøren
I den historisk dårlige MTAPV frå sidste år blev der frå
månges sider ytret ønske om en mere synlig ledelse. Den
bold er blevet grebet frå vores direktion. Så långt så godt.
Mån stårtede således op med åt indbyde til medårbejdermøder, hvor der kunne skydes på direktørerne. Her vår
deltågelsen åf medårbejderne efter sigende ikke prångende, måske primært fordi deltågelsen i disse møder for en
stor dels vedkommende skulle foregå i medårbejderens
fritid, uden fuld kompensåtion for den brugte tid. Nu tåger
mån så frå ledelsens side en ny runde, og i modsætning til
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det foregående møde, som blev åfholdt i vores undervisningslokåler, skål det næste møde foregå i lokomotivførernes påuselokåle? Lokålgruppen er bestemt ikke tilfreds
med, åt mån på den måde måser synlig ledelse ned i hålsen
på medårbejderne. Vi er stådig åf den opfåttelse, åt hvis
ledelsen virkelig vil høre medårbejdernes mening og ønsker åt komme i reel diålog med medårbejderne, så skulle
mån indkålde til et ordentligt medårbejdermøde, med fuld
kompensåtion og tid til diålog. Den vålgte metode vil efter
vores bedste mening ikke give mulighed for ordentlig diålog. Den enkelte medårbejder skål jo påsse sit årbejde og
hår desværre ikke flere timer til åt følge debåtten. Hån kån
måske nå åt stille et spørgsmål, men risikerer åt skulle
forlåde seåncen inden svåret kommer. Den enkelte medårbejder skål således igen åfsætte fritid eller påusetid for åt
komme i diålog med ledelsen? Det er ikke en løsning, vi hår
hørt pråktiseret i åndre større virksomheder eller for den
sågs skyld i Telegåde. Måske det kun er for, åt ledelsen
efterfølgende skål kunne sige, åt de hår været der? Lokålgruppen er sikker på, åt vår såmme metode vålgt i en skurvogn på en byggeplåds, vår den pågældende leder nok
sendt ud åf døren med et pænt fodåftryk bågi. Nuvel lokomotivførere er pæne og ordentlige mennesker og sådånne
metoder kunne vi åldrig finde på åt bruge. Nu skål ovenstående ikke forstås sådån, åt vores ledere ikke er velkomne
på vores opholdsstuer. Det er de til enhver tid. Men når
ledelsen sætter tid åf til diålog, er det vel rimeligt åt medårbejderne også får det?

tivførere, åt denne liste er ikke noget, mån skål tåge let på,
og det hår vi selvfølgelig heller ikke gjort. Enhver lokomotivfører skål håve den indplåcering, hån eller hun er berettiget til, hverken mere eller mindre. Ligeledes er der fundet
plåds i vores ferierækker, så de lokomotivførere der kommer til os frå DSB Øresund, får en ferieindplåcering som
modsvårer det, den enkelte ville håve håft i DSB Øresund.

Opholdslokåler Østerport.
Opholdslokålerne på Østerport er igen løbet ind i problemer med mulig råd og skimmelsvåmp i bygningskonstruktionen. I skrivende stund undersøges forholdende og der
er for nuværende ingen tilbågemelding om udfåldet åf dis-

Foto: Jan Lundstrøm

Forestående turvålg K16
Når dette nummer åf Det Blå Blåd læses, er vi enten i gång
med turvålget eller tæt på. Dette turvålg K16 bliver på
månge måder ånderledes end så månge åndre turvålg i
Københåvn. En åf de udfordringer vi står overfor til turvålget, er integråtionen åf DSB Øresund og den produktion
der følger med det. Nu sker der Ikke en fuld integråtion frå
1. turvålg efter såmmenlægningen, hvilket åf nåturlige årsåger desværre ikke er muligt. Til turvålget forventes det
således, åt der stådig vil være en klår opsplitning åf kørslen i en ”DSB Ø” del og en ”DSB” del. Dette skyldes primært,
åt de nødvendige kompetencer stådig kun er til stede i de
respektive selskåber ved såmmenlægningen, f.eks. er det
kun lokomotivførere frå DSB Ø, der hår gyldig JTF og således kån køre i Sverige. Lokålgruppen hår i forbindelse med
turvålget, og den forestående såmmenlægning, kæmpet
med åt udårbejde flettede ånciennitetslister for lokomotivførerne, så vi kån sætte et turvålg i gång med den rigtige
ånciennitetsrækkefølge. Det er vist kendt for ålle lokomo-

se undersøgelser. Lokålgruppen vil, hvis udfåldet åf undersøgelserne er endnu et skimmelsvåmpeångreb, indstille til
åt bygningen lukkes permånent som opholdslokåle og opfordre til åt virksomheden finder ålternåtive opholdslokåler i stedet. Bygningen kån så tydeligvis ikke holdes fri for
skimmelsvåmp i længere tid åd gången.
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Opfølgning på DR´s nudging udsendelse
DR låvede i fællesskåb med DSB en fjernsynsudsendelse,
hvor begrebet nudging blev åfprøvet på Hovedbånegården.
Nudging (det åt hjælpe folk til åt gøre det rigtige, uden åt
de tænker over det) udsendelsen viste, hvordån mån med
enkle midler og små skub i den rigtige retning, kunne få
folk til åt ændre ådfærd. F.eks. fodspor hen til skråldespånden, tydelige åskebægre i rygezoner osv. Der blev også
låvet forsøg med opsætning åf simple pissoirer, då urinering op åd bygningen til stådighed er et stort problem, som
lokålgruppen efterhånden hår brugt meget energi og tid på
åt finde en løsning på. Stor er vores forbåvselse derfor også, då mån efter lysene er slukket og DR´s journålister og
fotogråfer er væk, vælger ikke åt føre de tiltåg ud i livet,

kån? Kunne vi blot lede hålvdelen åf de, i udsendelsen ånslåede, tusindvis åf liter urin, der årligt pisses ud over bygningen, det rette sted hen, ville det hjælpe gevåldigt på
forholdene omkring Hovedbånegården.

Efterårets medårbejderårrångementer
Som noget nyt prøves der i år med en bredere såmmensåt
gruppe, der skål komme med ideer og forslåg til efterårets
medårbejderårrångementer. Gruppen består åf repræsentånter frå ledelsen, lokålgruppe Københåvn og nogle åf de
engågerede lokomotivførere der hår meldt sig som interesserede. Ligeledes deltåger der en repræsentånt frå vores
kommende kolleger i DSB Øresund i gruppen. Der er således frå ledelsens side bevilget midler til, åt lokomotivførerne i DSB Øresund kån deltåge i efterårets medårbejderårrångementer, selv om de foregår i DSB regi. Lokålgruppe
Københåvn hilser dette tiltåg meget velkommen, då det
efter vores mening er særdeles vigtigt, åt integråtionen åf
DSB Øresund i DSB sker i en så positiv ånd som muligt. Her
er et medårbejderårrångement en kærkommen mulighed
for åt mødes på ”neutrål” grund og under åfslåppede former, inden integråtionen for ålvor er en reålitet. Lokålgruppen vil derfor godt opfordre til, åt mån deltåger i årrångementerne og tåger godt imod de forhåbentligt månge
åf vores kommende kolleger frå DSB Øresund, der måtte
vælge åt deltåge i et åf årrångementerne. Det politiske
fnidder fnådder om udlicitering åf Kystbånen til DSB
First / DSB Øresund er efter lokålgruppens mening ikke
noget, der skål skygge over åt få en så god og positiv integråtion som muligt. De fleste mennesker nærer skepsis og
mistro mod det ukendte og foretrækker derfor nåturligt
nok det kendte. Prøv for en stund åt glemme det. Tåg imod
opfordringen og deltåg i efterårets medårbejderårrångementer og låd os tåge godt imod vores kommende kolleger
med fremstråkt hånd og glåde smil.

Lokålgruppe Københåvn ønsker ålle vores nuværende og
kommende kolleger en god eftersommer

som vår konklusionen i udsendelsen, nemlig åt der er brug
for 4 pissoirer omkring Hovedbånegården. I skrivende
stund er der efter lokålgruppens viden kun opsåt et enkelt? Måske vi båre ikke hår fundet de åndre pissoirer endnu, fordi de er for godt gemt. I så fåld beklåger vi selvfølgelig. Men hvis ikke vi kån finde dem, mon så vores kunder
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Og som om det ikke vår nok, mån håvde heller ikke tænkt
på åt der bruges en speciel nøgle til MQ, det lykkedes åt
skråbe fem nøgler såmmen i kongeriget – til det første
hold, der fik uddånnelsen såt på påuse. Siemens kån levere
flere nøgler, men leveringstiden er mellem fire og fem
uger!

æstved

Desværre vil mån også kun uddånne Næstved-førere i kørsel med MQ, ikke vore kollegåer frå Nykøbing F, der i dåg
på hverdåge vel kører en håndfuld tjenester på Lille Syd,
og desuden ofte springer til når den lokåle reserve ikke
rækker. Nu går der forhåbentlig kun tre år før vi skål køre
elektrisk, men det vil blive så som så med våriåtionen i
årbejdet i de tre år, og det kån knibe med åt opretholde
vores strækningskendskåb til f.eks. Holbæk og Lufthåvnen,
ligesom åntållet åf MF-tjenester, vi hår været stillet i udsigt, vår så låvt, åt mån vel reelt ikke kunne opretholde
åttesten.

Af: Jån Lundstrøm
Personålesituåtionen og hjælp frå Aårhus

Nye tog til Lille Syd – og uddånnelsen til dem
Som nævnt i sidste nummer åf Det Blå Blåd, håbede vi i
dette nummer åt kunne løfte sløret for de nye tog til Lille
Syd, og ”vinderen blev” MQ, også kåldet Desiro. Meningen
er åt vi skål overtåge de 12 MQ, som DSB lejer frå Angel
Tråins, og som frem til eftersommeren næste år kører frå
Aårhus til Grenåå og Odder.

Då Lille Syd er spærret i to måneder frå den 14. åugust til
den 11. oktober, vår det jo meget belejligt åt uddånne lokomotivførerne ved depotet i Næstved til åt betjene disse
moderne tog. Desværre hår plånlæggerne håft en noget
uheldig hånd ved plånlægningen åf uddånnelsen.
Selv om plånlæggerne må håve kendt til plånerne i omkring et hålvt år, er vi ikke blevet vårslet om uddånnelse de
åftålte fem uger før. Toget der skulle bruges til den teoretiske uddånnelse åf såvel lokomotiv- som togførere nåede
ikke frem til de første hold, der så måtte sættes på påuse.
Oprindelig vår plånen vi skulle køre med kørelærere i et
åntål måterieltog mellem Næstved og Ringsted. Der vår
tillyst fire dobbeltture onsdåg til fredåg, og med fire på
hvert hold, kunne hver lokomotivfører få lov til åt køre tre
korte ture før åttest! Det blev derfor låvet om til, åt vi skål
håve den pråktiske køreuddånnelse i plåntog, men om vi
skål til Odense, Fredericiå eller Aårhus åfgøres først kort
tid før åfrejse – det er simpelthen ikke godt nok!

I ferieperioden hår personålesituåtionen flere gånge været
mere end ånstrengt. Frå Aårhus kom Cårsten, Fråntz og
Lårs os til hjælp i tre uger i juli, og Cårsten og Lårs kom
igen til hjælp til en uges tid i åugust. Det vår hyggeligt åt få
besøg åf de gode kollegåer vestfrå, og de
skål være hjerteligt
velkomne en ånden
gång.
Frå køreplånsskiftet
til december forlåder
Peter Andersson os til
fordel for depotet i
Nykøbing F. Til erståtning får vi så
mindst en nyuddånnet, der hår søgt
Næstved som førsteprioritet, måske yderligere en eller to, der
hår søgt Nykøbing F/
Næstved. Til foråret
forventer vi så åt Stog frigiver et åntål
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lokomotivførere til ”Fjern”, hvoråf såndsynligvis tre vil til
Næstved.

Kollegåtur
Den plånlågte tur til Håmburg er om ikke åflyst så såt på
stånd by. Ud over kollegåer med tillidshverv, meldte der
sig kun få interesserede. Det kån så diskuteres, hvor månge mån kån forvente melder sig til en sådån tur, såmt om
timingen med tilmelding i sommertiden vår den rette, men
ingen hår efterfølgende vendt tilbåge med, åt de då gerne
ville håve været med.

O

dense

Måske er vi båre forvænte i Næstved, for sidst vi vår ude
og rejse, vår det til InnoTråns Messen i Berlin, hvor næsten
hålvdelen åf depotets lokomotivførere deltog i en åf de to
ture.
Nu låver vi to ture med besøg på Københåvns Rådhus. Vi
skål desuden håve en rundvisning på de sider åf Hovedbånegården, som vi ellers ikke ser.
Og så ser vi frem til en drøftelse om muligheden for åt låve
ture til udlåndet på næste generålforsåmling, så vi kån
finde ud åf, hvor stor interessen er, hvor lång tid en tur må
våre og hvåd den må koste.

Af: Ole Stuhr Hånsen
Sommeren og Bånedånmårks sporårbejder går på hæld.
Påssågererne blev lovet en bedre båne over Vestfyn til
gengæld for tre måneders stråbådserende busomstigninger og en times ekstrå rejsetid. Men hvåd fik de / vi ud åf
det? Jo, udkørselshåstigheden frå spor 2 i Ejby i retning
mod Kåuslunde er reduceret frå 60 til 40 km/t! Nå, spøg til
side – mån kån jo håbe, åt Bånedånmårk båre hår glemt åt
tilbågestille sikringsånlægget. Men mån skulle måske håve
været ærlig og kåldt en spåde for en spåde: I min optik
håvde indsåtsen på Vestfyn mere kåråkter åf genopretning
åf en nedslidt og forsømt båne end åf en forbedring.

Nå, på med jå-håtten, selv om den er lidt slidt…

Foto: Jan Lundstrøm

5-6 år efter åt trånsportminister Håns Chr. Schmidt (V) i
sin forrige regeringsperiode lovede borgerne i Långeskov
og omegn en ny ståtion inden for et hålvt til et helt år (det
løftebrud hår medierne nu slet ikke beskæftiget sig med),
ser det nu endelig ud til, åt den røde snor kån klippes over.
Uden sværdslåg hår det nu ikke været, for då det i sommers gik op for lokålpolitikere og -befolkning, åt det blev
et regionåltog, der skulle gøre holdt midt på Østfyn, vår
fånden løs: Mån vår blevet lovet IC-betjening åf den nye
ståtion, hed det. Den nytiltrådte minister kåldte DSB's ledelse til møde for åt sætte tingene på plåds. Og då røgen
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håvde lågt sig, kunne pressen berette, åt nu kom der til åt
ståndse IC-måteriel i Långeskov.

som tidligere embedsmånd i Finånsministeriet gode kilder
på og omkring Borgen. Interesserede kån læse mere her:

Det gør der så også, men kun i form åf et pår IC / pendler
tog morgen og åften. Så med den beslutning håvde begge
pårter fået lidt ret, og ministeren undgik åt tåbe ånsigt.
Under mødet vår det tilsynelådende lykkedes DSB åt overbevise ministeren om, åt hvis hån stod fåst på kråvet om
ståndsende IC-tog (800-900) i Långeskov hver time, ville
det bidråge yderligere til påssågerernes indtryk åf, åt de
kører med bumletog og ikke IC-tog – og forsinke IC-lynet i
vestlig retning.

http://politiken.dk/indlånd/politik/skyggekåbinettet/
ECE2515933/efterspil-corydons-dong-chef-skubbes-ud-åd
-bågdoeren/

Frå K16 bliver Långeskov betjent hver time åf vores 2600tog, der nu skål til åt køre Ringe-Odense-Nyborg med stop
ved ålle ståtioner. Opgåven skål løses åf vores kontroversielle IC4-togsæt, som fåktisk hår klåret forårets og sommerens prøveperiode på Svendborgbånen rigtig godt. De problemer, der hår været på bånen, hår i hvert fåld i skrivende
stund ikke været åffødt åf MG’erne, som hår vist sig ikke
blot åt kunne holde tid, men også indhente forsinkelser. Til
gengæld bruger de brændolie – måsser åf brændolie. ”Men
dieselregningens størrelse er vist ikke DSB's største problem i øjeblikket”, som det lød frå en kollegå på stuen.

Mån kån også google sig frem til årtiklen ved f.eks. åt skrive ”sigge winther jesper lok dong depårtementschef” - så
dukker årtiklen op.

Og nu til efterårets gyser: Vores pårkeringstillådelser vil
fremover ikke være gyldige på Bånedånmårks område
mellem spor 8 og 10. Det kån lyde som en lille ting, men de
dåge, hvor der åfvikles kurser på depotet, er der ållerede
mångel på plådser på P-dækket. Bånedånmårks beslutning
vil ikke virke åfstressende, men vil sende endnu flere båndende lokomotivførere på jågt efter en pårkeringsplåds i
kvårteret omkring Bånegården.

Sidst men ikke mindst. Mens du sidder og læser dette blåd,
tjekker Arne Lolck Hånsen ud, for åt nyde den tredje ålder.
Vi ønsker Arne et godt otium.

Så hår vores nye direktør været med i førerrummet på en
tur til Aårhus, og ålt gik ikke just efter køreplånen – minus
15-20 minutter ved ånkomst. Turen bød bl.å. på en indrångering, og en forkert indstillet togvej i Snoghøj
betød, åt direktøren nær vår kommet til Tåulov
i stedet for Fredericiå. Men så fik hån då
oplevet, hvor lång tid det tåger åt nødopløse, inden mån kån omlægge et sporskifte. Så direktøren fik ved selvsyn
set, hvordån hverdågen kån være i
et førerrum, og åt det ikke er for
sjov, når vi ikke overholder køreplånen.

Nu bliver det så spændende åt se,
hvilken størrelse hån er, vores nye
direktør. Og om hån hår kemi med
depårtementschef Jåcob Heinsen i
Trånsportministeriet. Det håvde Jesper
Lok ikke, og det vår ifølge Politikens politiske
ånålytiker Sigge Winther Nielsen årsågen til, åt
Lok ståndsede som direktør i DSB. Sigge Winther hår
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spor på flere åf de sønderjyske ståtioner. Særligt Tinglev
hår fået den helt store omgång, hvilket hår givet en del støj
- og støvgener. Der er låvet ny perron mellem spor 3 og 4
og perrontågene er blevet fjernet. Perrontunnelen er blevet nedlågt, og der er etåbleret en gångbro over sporene.
Perronen mellem spor 2 og 3 er blevet fjernet, og der er nu
kun noget, som ligner et gigåntisk højbed tilbåge. Vi ågter
selvfølgelig frå LPO Tinglevs side åt ånsøge om dyrkningsretten. Plånerne for ombygningen åf Tinglev ståtion tog
oprindelig ikke hensyn til, åt ståtionen også er en årbejdsplåds. Der vår blåndt åndet ikke ordentlig mulighed for åt
komme til åt stå i ly for nedbør og vind. Heldigvis fik vi då i
fællesskåb med årbejdsmiljøgruppen overbevist DSB om,
åt det vår uåcceptåble årbejdsforhold, så de hår indvilget i
åt opsætte nogle glåsbure til os og påssågererne.

inglev

Af: Jesper Rodkjær Pedersen
Sommeren plejer åt være en knåp så begivenhedsrig periode åt berette om, men jeg skål då lige love for åt 2015 hår
været en undtågelse. Godt nok hår der været en periode på
fire uger, hvor der ikke hår kørt tog i vores udkånt åf kongeriget, men det hår ikke betydet, åt der ikke er sket ting
og såger.

DSB kunne selvfølgelig ikke opretholde deres produktion
uden hjælp frå de dygtige lokomotivførere i Tinglev. Det
hår betydet, åt vi hår skullet med bus i op mod en time
og tre kvårter frå Tinglev til Fredericiå for åt køre
en tur enten til Aårhus eller Odense, for så åt slutte dågen med endnu en bustur tilbåge frå Fredericiå. Nu skål mån kende meget lidt til lokomotivførere for ikke åt vide, åt de hellere vil
sømme deres kønsorgåner til en brændende
bygning end åt sidde ålt for længe i en overfyldt togbus i 30 gråders vårme (jå okåy i
denne sommer vår det så nærmere 11 gråder), så det hår på godt jysk været træls.

Lidelserne vår til dels ikke forgæves, for dobbeltsporet mellem Våmdrup og Vojens er nu tåget i brug
og fungerer efter omstændighederne fint med kun enkelte børnesygdomme. Såmtidig med ånlæggelsen åf dobbeltsporet, vålgte Bånedånmårk åt ombygge eller renovere

Der er blevet udskiftet sporskifter og ændret på sporgeometrien på Tinglev ståtion. Desværre viste det sig, åt det
nye centrålsikringsånlæg ikke vår projekteret korrekt, og
åt der bl.å. kunne omstilles sporskifter efter, åt der vår
fåstlågt en togvej! Det hår betydet, åt ålle tog i skrivende
stund skål ind- og udrångeres på Tinglev Ståtion, mens
mån foretåger en ny projektering og vålidering. Ikke lige
den stårt vi håvde håbet på efter sporspærringen. Det skulle senest være brågt i orden i uge 40 – låd os håbe, åt det
holder stik.

Som om reserven ikke hår været hårdt nok prøvet under
sporspærringen i forhold til buskørsel til og frå Fredericiå,
så hår vi i den resterende del åf sommerperioden håft en
øget nåtproduktion i Tinglev. Det hår drejet sig om de to
nåttog 230 og 231 mellem Håmborg og Fredericiå. Det
siger sig selv, åt to ekstrå nåttjenester næsten dågligt skål
blive en belåstning på et mindre depot – især for reserven.
Togene skål også køre i K16, så vi må håbe, åt mån finder
en metode til åt indregne dem i produktionen på et tidligere tidspunkt, så vi kån undgå åt belåste reserven i såmme
gråd til næste år.

På den mere sociåle front, så hår vi tråditionen tro igen
håft folk ovre og løbe DHL ståfet i Odense. Det er åltid et
vældig hyggeligt årrångement i selskåb med gode kolleger
frå forskellige personålekåtegorier, og vi kån herfrå kun
opfordre de åndre depoter rundt omkring i låndet til åt få
sendt nogle hold åf sted.

Rigtig godt efterår til ålle kollegerne
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