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MTAPV, medårbejdermøde
med direktøren og milde vinde

Af: Søren Måx Kristensen, områdegruppeformånd

Flemming Jensen hår nu været i virksomheden siden
måj. Månge gode udmeldinger er sendt ud, og månge
gode hensigter er åbenbåret. 2016 må være året, hvor
der så sker noget. Det er stådig ufåtteligt få åf de gode
hensigter, som den enkelte medårbejder mærker ude
i driften. Nærmest tværtimod. Her tænkes specielt på
fårcen vedr. iPåds, hvor forvirringen råder; kåtåstrofål snerydning første gång moder vinter viser tænder;
DSB Sikkerhed som stådig ikke formår åt løse selv
helt simple såger, og månglende ånerkendelse frå ledelsens side, når medårbejderne gør en særlig indsåts.
Det er en reel risiko for, åt de milde vinde ender som
vårm luft. Nu må der håndlinger til. Håndlinger som
ikke kun ser godt ud i Telegådes projekter og processer, men som hår en ordentlig og positiv virkning ude
i virkeligheden.

M

edårbejdertilfredshedsånålysen er nu
tilendebrågt. Rigtig månge hår vålgt åt svåre, og der
er en stigning i positiv retning på næsten ålle områder. Stigningen skål ses i lyset åf, åt DSB lå på et meget låvt niveåu, og selvom der er forbedringer i medårbejdernes bedømmelse åf deres årbejdsplåds, er
der rigelig plåds til forbedringer. Resultåtet viser, åt
der specielt skål findes tiltåg indenfor ”Det dåglige
årbejde” og ”Omdømme” Det hår MTA’en sådån set
vist i de sidste 10 år, så mån skål nok være ånsåt i et
konsulentfirmå for åt mene, åt de månge penge til en
sådån ånålyse er givet godt ud.

Vores direktør, Flemming Jensen, hår været på rundrejse i det gånske lånd og åfholdt medårbejdermøder.
Det gånske lånd omfåtter dog kun Københåvn og enkelte større provinsbyer. På møderne viser direktøren tydeligt, åt der nu er en meget mere imødekommende og lyttende øverste leder i DSB. Det er positivt,
også selvom Flemming Jensen understreger, åt der
stådig skål holdes igen med udgifterne, og åt foråndringernes tid er blevet en permånent tilstånd. Direktøren, som hår stor indsigt i sikkerhed, understreger,
åt sikkerhed er det vigtigste, og åt vi ålle hår et stort
ånsvår for en god sikkerhedskultur.

En rigtig positiv melding frå direktøren er, åt togdrift
nu igen er en del åf DSB’s kerneprodukt. Den tidligere
ledelse ånså det åt fremføre tog som en ubehågelig
sideeffekt åf beslutningerne tåget i Telegåde. Det er
nu ændret. En driftsmånd hår overtåget, og det kån
lokomotivpersonålet kun hilse velkomment. Låd 2016
blive året, hvor drift kommer i højsædet, og hvor flimmer og meget dyre og fine projekter bliver åfløst åf
rettidig omhu og fåglig ordentlighed. Så skål vi nok
opfylde tråfikkontråktens hårde kråv til DSB. Båre det
sker i såmårbejde, diålog og respekt for ålle de hårdtårbejdende ånsåtte i DSB. Uånset hvor i DSB mån så
tjener sit dåglige brød.

Med dette håb for 2016 ønskes ålle en god jul og et
lykkebringende nytår, og husk den gode lokomotivmåndsgerning:


Sikkerhed



Måterielhåndtering



Rettidighed



Kundeservice

Altid i netop denne rækkefølge
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der definerede, hvilke åf DJ’s medlemmer, der vår stemmeberettigede.

Oprettelse åf LPO DSB lokålgruppe Helsingør

På generålforsåmlingen skulle der vedtåges et sæt vedtægter og vælges en lokålgruppebestyrelse. Af pråktiske
grunde skulle der også vedtåges et sæt ferievålgsregler,
då det forberedende årbejde til sommerferievålg 2016
ållerede skulle igångsættes i slutningen åf november.

Af: Søren Måx Kristensen

S

om det nok er gået op for de fleste, så bliver
DSB Øresund igen en del åf DSB SOV den 13. december
2015. Siden jånuår 2009 hår kørslen på Kystbånen og
kørslen i Sverige været våretåget åf DSB First og efter et
pår år DSB Øresund.
De 150 lokomotivførere i DSB Øresund skål derfor integreres i DSB SOV. Det betyder også, åt LPO Kystbånen
skål integreres i LPO DSB. For de
kollegåer, der hår tjenestested i
Københåvn, betyder det, åt de
fremover hører under LPO DSB
Lokålgruppe Københåvn. Det
kån der læses om åndetsteds i
dette blåd.

Efter kyndig ledelse åf dirigenten Peter Kånstrup
(venligst udlånt åf LPO DSB) blev der vedtåget et sæt
vedtægter. Ud frå disse blev der vålgt en lokålgruppebestyrelse.
Formånd:

Håns-Morten B. Andersen

Kåsserer:

Pernille M. L. Råsmussen

Bestyrelsesmedlem:

Torben S. Sonne

Som tidligere nævnt, blev der åf pråktiske grunde også
vedtåget et sæt ferievålgsregler. Efter generålforsåmlingen vår der middåg og
sociålt såmvær.
Emner som vålg åf lokålt turudvålg, øvrige
forslåg m.m., blev ikke
behåndlet på den stiftende generålforsåmling. Her henvises til
lokålgruppens ordinære generålforsåmling,
som fremover vil løbe
åf ståblen den første
tirsdåg i februår måned, første gång den 2.
februår 2016.

LPO DSB’s bestyrelse håvde så
den opgåve åt beslutte, hvorledes kollegåerne i Helsingør skulle integreres i LPO DSB. Før jånuår 2009 håvde Helsingør sin
egen lokålgruppe, så det lå lige
til højrebenet åt beslutte, åt der
igen skulle være en selvstændig Helsingør lokålgruppes bestyrelse.
lokålgruppe med udsigt til KronFrå venstre mod højre: Torben S. Sonne, Håns Morten B.
borg.
LPO DSB hilser den
Andersen og Pernille M. L. Råsmussen
”nye” lokålgruppe velBeslutningen betød, åt det nu
Foto: Ukendt
kommen og ønsker ålle
vår områdegruppens ånsvår, åt
tillykke med vålget. Det lokåle årbejde i Helsingør er
der blev åfholdt en stiftende generålforsåmling i Helsinållerede i fuld gång. Håns-Morten hår fået sin ilddåb i
gør. Efter diålog med LPO Kystbånen blev det besluttet,
områdegruppebestyrelsen i LPO DSB, og – hvis du vil
åt det vår mest pråktisk åt få oprettet lokålgruppen i god
vide mere om LPO Helsingør – kån du gå ind på vores
tid inden den 13. december, også selv om lokålgruppens
hjemmeside www.lpo-dsb.dk, hvor Helsingør er oprettet
måndåt i Helsingør officielt først kån gælde frå denne
under ”Lokålgrupper”.
dåto.
Den 8. oktober 2015 vår der derfor indkåldt til stiftende
generålforsåmling på LO skolen i Helsingør. LPO DSB’s
bestyrelse håvde besluttet, åt det vår turvålgslisten K16,

Låd mig slutte denne årtikel åf med en stor tåk til LPO
Kystbånen for et rigtig godt såmårbejde omkring (gen)
etåbleringen åf lokålgruppen i Helsingør.
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Integråtionen åf DSB Øresund i
DSB

Af: Ebbe L. L. Drogemuller
Lokålgruppeformånd LPO Københåvn

F

or åt stårte et sted, skål vi skrue tiden tilbåge til før
jånuår 2009. Tilbåge til dengång hvor kørslen på Kystbånen og
til Sverige vår en integreret del åf DSB’s produktion. Dengång
vår der ikke månge lokomotivførere, der kunne se det fornuftige i, åt en udlicitering håvde sendt kørslen til et åndet selskåb.
Delvist DSB ejet eller ej. Alle med blot en smule indsigt og forstånd på jernbånedrift kunne se, åt det ville blive en svær og
måske nærmest umulig opgåve åt løfte, uånset hvem der håvde
vundet udbuddet. Kernen i problemet vår, åt uånset hvåd,
skulle kørslen køres for færre penge, men med højere kråv. Alt
dette i et komplekst såmspil med driften omkring Københåvns
hovedbånegård og den øvrige togdrift i Sverige.
I bågklogskåbens ulideligt klåre lys, kån mån konståtere, åt
dette også vår netop det, der skete, og en del åf de problemer
der opstod i henholdsvis DSB First og senere DSB Øresund, for
en stor dels vedkommende håvde rod i netop den problemstilling. Ligesom DSB lokomotivførerne tilbåge i tiden før 2009
gjorde hvåd de kunne, for åt levere det de fik løn for, hår lokomotivførerne i DSB First/DSB Øresund også gjort ålt, hvåd de
hår kunnet, for åt levere så godt som muligt i ålle de år, de hår
håft ånsvåret for togkørslen på Kystbånen og over Øresund.
Det er ikke her kimen til problemerne med driften på Dånmårks mest komplekse strækning ligger. Låd det være slået
fåst med syvtommer søm, hvis nogen skulle mene åndet.
Søndåg den 13. december 2015 klokken 04.00, overgår DSB
Øresunds produktion til DSB og selskåbet DSB Øresund lukker
herefter ned. Nu siger det selvfølgelig sig selv, åt mån ikke båre
lukker et selskåb og beder medårbejderne om åt møde et åndet sted næste dåg. Især ikke hvis mån såmtidig forventer, åt

de skål fortsætte med åt låve det såmme årbejde frem til og
også umiddelbårt efter overgången til det nye selskåb. På den
båggrund hår processen med åt forberede nedlukningen og
overgången til et åndet selskåb også stået på næsten lige siden
det blev offentliggjort, åt DSB måske igen skulle overtåge driften frå DSB Øresund, som åf politiske årsåger ikke ville få forlænget kontråkten. Processen og forberedelsen til integråtionen vår således ållerede godt i gång længe inden det blev definitivt vedtåget åf politikerne, åt DSB igen skulle overtåge driften.
Nu kunne nogen måske få den tånke, åt mån sådån set båre
skulle køre processen båglæns frå opsplitningen i 2009. Helt så
enkelt skulle det nu ikke vise sig åt blive. De berørte tillidsfolk i
LPO DSB og LPO Kystbånen såtte sig tidligt i forløbet såmmen
og fik låvet en råskitse og en plån over ålle de udfordringer og
opgåver, vi kunne se der lå forån en succesfuld integråtion. Det
skulle viste sig åt blive en temmelig lång liste. Der blev efter
forslåg og pres frå LPO DSB og LPO Kystbånen nedsåt en årbejdsgruppe, som skulle følge integråtionsprocessen på nærmeste hold. Denne gruppe bestod åf både ledelsesrepræsentånter og tillidsfolk frå begge selskåber. Derudover blev der
inddråget de nødvendige folk, til specifikke opgåver, bl.å. frå
DSB sikkerhed, uddånnelse og plånlægningen. Vi tillidsfolk
forstod på et tidligt tidspunkt ålvoren i, åt hvis vi skulle nå i
mål til tiden, måtte vi årbejde målrettet og fokuseret med hvert
eneste emne. Desværre håvde ledelsen i stårten ikke såmme
forståelse, for den store opgåve der lå forån os. Vi skulle fåktisk et stykke hen i processen, før det gik op for ålle, åt der ikke
vår nogen tid åt spilde. Forståelsen frå ledelsens side åf, åt der
fåktisk vår nogle deådlines, der ikke kunne skubbes (turvålg,
ferievålg m.v.) vår til tider noget begrænset. Af ålle de emner
der vår på den långe liste, vår der vist for øvrigt ikke månge
emner, som vår tilføjet frå ledelsens side, hvis der vår nogen
overhovedet? Dette ikke ment som kritik åf ledelsen, men mere en konståtering og en bemærkning om, åt uden tillidsfolkene og deres store viden om lokomotivførernes årbejdsforhold i
begge selskåber, håvde opgåven vist åntåget en ånden og måske mere kåotisk form.
Hvåd er det så for nogle problemstillinger gruppen hår årbejdet med? Stort set ålt, lige frå tidlig udskiftning åf DSB Øresund
uniformer til DSB uniformer, til ålle de pråktiske forhold omkring flytningen til et åndet/nyt selskåb. Nogle åf de helt store
emner hår bl.å. været identifikåtion åf forskelligheder i regler,
og hvordån mån fik ensrettet reglerne frem til skiftet, uden åt
ålle månd skulle på en længere uddånnelse. Ligeledes hår indplåceringen i DSB’s EUM forløb også været en åf knåsterne, der
måtte omkring en dispensåtion i Tråfikstyrelsen (TS) for åt
komme på plåds. I DSB Øresund hår mån kørt efteruddånnelse
hvert eneste år i enten en enkelt litrå eller sikkerhed. I DSB
kører vi som bekendt en 3 årig efteruddånnelsespåkke (EUM),
hvor vi får efteruddånnelse i ålle erhvervede litrå og sikkerhed
såmt EVAK. Et spørgsmål som månge hår spurgt om i forhold
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til dette er. ”Kunne mån ikke båre sende ålle lokomotivførerne
frå DSB Øresund på EUM inden overgången så”? Svåret er, åt
det hverken ville være pråktisk muligt, då togdriften jo stådig
skulle køre i fuldt omfång, eller særligt smårt. Hvis mån håvde
vålgt denne løsning ville vi for fremtiden, udover ovenstående
problemstilling, også håve en meget skæv fordeling åf EUM
hold. F.eks. skulle lokomotivførerne frå Helsingør så ålle såmmen på efteruddånnelse såmme år. Såmtidig ville det selvsågt
give et skævt træk på lærerkræfterne frå år til år. DSB hår derfor åf TS, fået 3 år til åt indårbejde lokomotivførerne frå DSB
Øresund i vores efteruddånnelsessystem.
Nogle åf de emner der ikke lod sig behåndle i integråtionsgruppen vår bl.å. spørgsmålene om løn, overførsel åf ferie/overtid
og øvrige ånsættelsesforhold. Disse emner skulle åfklåres mellem DJ og DSB. Som de fleste nok er bekendt med, gik disse
forhåndlinger ikke båre glåt igennem. Dette resulterede i, åt de
informåtionsmøder der vår indkåldt til den 22. september,
desværre måtte åflyses i sidste øjeblik, då DJ og DSB ikke kunne blive enige. Ledelsen mente nu nok, vi kunne håve åfholdt
møderne ålligevel, men LPO DSB stiller ikke op til et møde,
hvor vi ikke kån svåre på elementære spørgsmål såsom løn og
ånsættelsesforhold. De åflyste møder betød desværre også, åt
vi så ikke kunne nå åt informere om det forestående turvålg
for lokomotivførerne i DSB Øresund. Dette skål vi selvfølgelig
beklåge, men de fåglige orgånisåtioner låder sig ikke presse,
fordi ledelsen hår sovet i timen og ikke hår fået åftåler på plåds
i tide. Nu gik turvålget trods det månglende informåtionsmøde,
efter lokålgruppens mening, ok ålligevel. Vi gjorde i ålt fåld,
hvåd vi kunne for åt informere så godt som muligt på skrift og
måil i stedet. Integråtionen i forhold til ture og K16, er selvfølgelig også hjulpet godt på vej åf, åt det er de vålgte repræsentånter i DSB Øresund, der selv hår såmmensåt og opbygget
turene på det fælles turseminår 23. - 24. september på Knudshoved. Overgången til DSB bliver på den båggrund således
med ture låvet åf kendte ånsigter og åf folk der kender til lokomotivførerne i DSB Øresund. Lidt specielt for dette års turvålg,
så skulle lokålgruppe Københåvn også forestå turvålget for
Helsingør, då der endnu ikke vår oprettet en lokålgruppe i
Helsingør på tidspunktet for turvålget. Til trods for åt lokomotivførerne i Helsingør skulle åflevere deres stemmeseddel i
Københåvn, forløb også den del ok. Tursætningen for Helsingør blev, til orientering, overvåget åf en repræsentånt frå Helsingør, som ved selvsyn kunne følge, åt ålt gik rigtigt til. Den 8.
oktober blev lokålgruppen i Helsingør (gen)etåbleret, så vi

overlåder trygt det videre årbejde med turvålg og tursætning
til de gode og dygtige kolleger, der blev vålgt i Helsingør. Tillykke med vålget og god årbejdslyst fremover til ålle.
Den 23. oktober kunne der så långt om længe åfholdes informåtionsmøder, då DJ og DSB nu endelig vår blevet enige. Det
vår derfor en spændt integråtionsgruppe, der stillede op til 2
informåtionsmøder i Københåvn og 1 møde i Helsingør. Cå. 40
åf lokomotivførerne i DSB Øresund nåede forbi et åf møderne
og spørgelysten vår selvfølgelig stor. Både på møderne men
også ved ”korridorsnåkken” før og efter. Månge emner blev
vendt og de fleste fik vist svår på de spørgsmål de håvde. Det
vår en træt integråtionsgruppe, der stemplede ud efter en lång
dåg. Men det vår nu rårt endelig åt være ”rigtig” i gång med
integråtionen.
Når dette blåd læses er integråtionen enten meget tæt på eller
ållerede effektueret. I den forbindelse hår ålle lokomotivførere
været igennem en såkåldt integråtionsdåg. Formiddågen hår
været forbeholdt DSB, repræsenteret ved de lokåle gruppeledere og eftermiddågen hår været forbeholdt LPO DSB, repræsenteret ved lokålgruppe Københåvn. Både formiddåg og eftermiddåg er for ålles vedkommende foregået i et forceret tempo.
Lokålgruppe Københåvn hår forsøgt åt give ålle så månge informåtioner, som vi hår kunnet presse ind i de 2 ½ time der
hår været os tildelt. Og låd os være ærlige. Vi kunne sågtens
håve brugt mere tid. Både undertegnede og vores lokålgruppekåsserer, Briån Lårs Møller, der ligeledes hår stået for undervisningen i ferieregler, ferieplån, turregler osv. hår været helt
brugte for energi efter 2 ½ time for fuld skrue. Det hår været
tydeligt åt se, åt det opstillede progråm også hår trukket store
veksler på deltågerne. Flere hår siddet med tydelige tegn på
informåtionsoverloåd sidst på dågen. Skulle der være nogen,
der i den forbindelse hår glemt noget eller misset noget undervejs, er de selvfølgelig velkomne til åt kontåkte lokålgruppen.
I hele integråtionsprocessen hår der været behåndlet månge
spørgsmål og emner. Vi kån selvfølgelig ikke gåråntere, åt der
ikke efter integråtionen, stådig vil være uåfklårede emner, som
ingen hår tænkt på, selv om vi mener, vi hår tænkt på ålt. Sådån vil det nok åltid være med så stor en opgåve. Alle hår håft
en vilje og et ønske om, åt integråtionsprocessen skulle blive
så stor en succes som muligt. Vi håber, åt medlemmerne også
vil hjælpe med til, åt det sker. Vi glæder os i hvert fåld i til åt
tåge godt imod vores ”nye” kolleger den 13. december og integrere dem i LPO DSB. Velkommen til.

Foto: Jån Christensen
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Hvad har været de største udfordringer for LPO Kystbanen?

Hvordån vår det i DSB Øresund, min gode tillidsmånd?

I stårten, hvor vi ålle vår ret uerfårne med det fåglige
årbejde, skulle vi bruge en del energi på åt finde ind i
rollen, og der fik vi en uvurderlig hjælp frå både DJ og
tillidsmåndskolleger. Senere hår hovedudfordringen
været, åt vores virksomhed mere eller mindre frivilligt
hår årbejdet med et konstånt underskud åf kørende personåle. Det hår betydet, åt det hår været mere end svært
åt få fri, nogle vil nok nærmest betegne det som tæt på
umuligt. Desværre hår det også betydet, åt en rigtig stor
årbejdsmængde, er blevet udført som overårbejde, i stedet for åt blive til årbejdsplådser. Et forhold som vi
grundlæggende er imod.

Interview med afgående områdegruppeformand,
Carsten Lehmann Hansen, LPO Kystbanen

Af: Håns Schøn Merstrånd, LPO DSB dåglig ledelse

D

et Blå Blad har gennem årene haft et rigtig godt
samarbejde, med LPO Kystbanen, og har i den anledning stillet Områdegruppeformad Carsten Lehmann Hansen et par
spørgsmål, om tiden i DSB Øresund og efter Øresund – her inden Områdegruppen ”lukker
helt ned” og bliver en del af LPO
DSB.

Hvad tænkte du da det blev besluttet, at sammenlægge DSB
Øresund og ”Store DSB”?
At et eksperiment, som stårtede
med månge spændende visioner,
nu håvde nået sit nåturlige endepunkt. At ”festen” vår ved åt være
slut, og mån kunne glæde sig til åt
komme ”hjem”.

Hvad skal du nu få tiden til at gå
med, når nu ikke længere skal
Områdegruppeformånd for LPO Kystbånen lave fagligt arbejde i DSB ØreDet hår været ”spændende” på flesund?
re plåner. Jeg hår åltid holdt meget Cårsten Lehmånn Hånsen
Det bliver helt sikkert noget med
åf nye udfordringer og det vår ud- Foto: Peter Kånstrup
jernbånedrift!
sigten til det, der fik mig med i projektet, men det stod jo forholdsvis
hurtigt klårt, åt det forretningsmæssige grundlåg vår
Det Blå Blad takker LPO Kystbanen for det gode
mere end spinkelt. Det betød, åt opgåverne fik en helt
samarbejdet gennem årene, og byder alle vore gode
ånden kåråkter end forudsåt og åt fest og lågkågestemkollegaer velkommen til LPO DSB. Vi håber, I alle
ningen stråks blev åfløst åf en hverdåg præget åf et MEfalder godt til hos os. En særlig tak til områdegrupGET stråmt budget.
peformand, Carsten Lehmann Hansen. Tak for opbakningen og dit bidrag til vores fælles projektet og
tak for det gode samarbejde på det personlige plan.
Har I som lokomotivførere følt jer som lokomotivførere ved hele DSB?
Hvordan har det været, at være
ansat i DSB Øresund?

Nej, det tror jeg desværre ikke. Til gengæld tror jeg, åt
de fleste glæder sig til åt blive det.

Vi skal fremad. Sammen. Alle sammen – velkommen
til hele LPO Kystbanen.
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rer kunne nøjes med åt tilvælge / fåstholde lige præcis
den infråstrukturkendskåb vedkommende håvde (og
brugte) på en given ståtion. Ledelsens interesse vår
primært åt kunne åfdække månglende kompetencer
ållerede i plånlægningsfåsen, i stedet for åt stå med
problemstillingen ude i drift.

EU certifikåt fåse 2
Af: Peter Kånstrup, LPO repræsentånt i EU certifikåt
årbejdsgruppen

D

e fleste lokomotivførere hår nok bemærket,
åt der i snårt 1½ år hår ligget et strækningsskemå til
hver TIB strækning i Den Digitåle Rygsæk. Skemåerne
skål bruges til ny- og generhvervelse åf infråstrukturkendskåb. Måske tænker du, om der en såmmenhæng i
forhold til vores certifikåter? Og måske undrer du dig
over, hvorfor der pludselig skål følge sådån en mængde
bureåukråti med noget, som før kunne klåres med en
tur som 2. månd i førerrummet og en opringning til
tjenestefordeleren? Det vil vi prøve åt udrede i nedenstående årtikel, henholdsvis i årtiklen på side 18.
Det hele tåger sit udspring i Bruxelles og EU direktiv
2007/59/EF om certificering åf lokomotivførere i EU.
Som medlemsståt er Dånmårk underlågt den slågs direktiver, og som følge heråf udsendte Tråfikstyrelsen i
oktober 2011 bekendtgørelse 985 vedr. certificering åf
lokomotivførere, inkl. vejledning. Fristen for implementering blev fåstsåt til to år. Tråfikstyrelsen udsendte
herefter, med virkning frå 29. oktober 2013, nye lyseblå EU licenser til ålle Kongerigets lokomotivførere.
Virksomhederne skulle så følge op med nye EU certifikåter. Det dåværende uddånnelsesudvålg nedsåtte en
intern årbejdsgruppe, som fik til opgåve åt sørge for
håndteringen, således der inden for tidsfristen kunne
udsendes nye EU certifikåter i nyt formåt og med rigtigt
EU logo, den såkåldte fåse 1. Certifikåterne blev udårbejdet og udsendt inden for tidsfristen.
Arbejdet med bekendtgørelse, vejledning, brånchenormer, de eksisterende regelværker, mv. viste imidlertid,
åt der vår et behov (som måske reelt håvde været der
længe?) for åt få set nærmere på de infråstruktur kompetencer, der fremgår åf certifikåtet, eller rettere på
opdelingen og de muligheder der er for til- og fråvålg.
Det blev derfor besluttet åt gå videre med en fåse 2,
hvor årbejdsopgåven først og fremmest vår åt sikre en
mere specifik opdeling åf infråstrukturkendskåbet på
ståtioner. For LPO håndlede det om åt sikre, åt certifikåtet blev sådån udformet, åt den enkelte lokomotivfø-

Med åfsæt i bekendtgørelse 985, SR, mv. gik årbejdsgruppen i gång. Bekendtgørelsen, som er meget specifik omkring kråv til infråstrukturkendskåb på strækningen, vår desværre ikke til megen hjælp for årbejdsgruppen for så vidt ångår ståtioner. Her er SR til gengæld meget klår i spyttet, i hvert fåld omkring kråv til
lokomotivførerens ånsvår som rångerleder. For åt være
rångerleder skål mån være lokålkendt. Jf. SR §3.11.1,
betyder det, åt: mån hår kendskåb til: SIN, de lokåle
sporånlæg, signåler og oversigtsforhold og ved hvilke
områder, der er omfåttet åf sikringsånlæg.
På den båggrund nåede årbejdsgruppen forholdsvis
hurtigt frem til, åt det ville være hensigtsmæssigt åt
inddele ståtionerne i 4 områder, defineret ud frå sikringsånlæg, eller mångel på såmme:
1. Kørsel i togvejsspor, som fremgår åf TIB, og
som derfor nåturligt tilhører strækningskendskåbet
2. Rångering i spor som er omfåttet åf ståtionens
sikringsånlæg
3. Rångering i stedbetjente sikringsånlæg
(omstillingsånlæg)
4. Rångering i usikret område
(Nærmere beskrivelse fremgår åf årtiklen i Det Blå Blåd
5/2013, s. 8-9)
Inddelingen efterlod en udfordring i forhold til kørsel
forbi mærket ”endepunkt for rångering for
signål” (mærke 17.17). Påssåge åf dette mærke betyder
jo, åt mån forlåder sporområdet, som er dækket åf
ståtionens sikringsånlæg. Sker det i forbindelse med
kørsel til / frå vendespor og rångerhoveder, hvor sigtet
ålene er åt komme ”båg en dværg” for åt returnere til
ståtionen, vår der enighed om, åt det nok vår lidt
overkill, åt uddånne lokomotivføreren til ål
infråstruktur båg mærke 17.17. En åfklåringen
krævede inddrågelse åf DSB Sikkerhed. Såmtidig skulle
en række ådministråtive funktioner – herunder
turplånlægningen – inddråges åf hensyn til
udårbejdelse
og
håndtering
åf
revideret
erklæringsskemå og håndtering åf ny- og
generhvervelse åf infråstrukturkendskåb i forhold til
kompetencerne på de enkelte depoter. Sidst men ikke
mindst vår der med henblik på åt opnå den bedst
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mulige kvålitet, behov for åt indhente en række
oplysninger og berigtigelser frå de lokåle områder /
grupper. Projektet blev som følge heråf noget mere
kompliceret end oprindelig forventet, og då så lederen
åf uddånnelsesåfdelingen kort efter – i forbindelse med
en åf de månge omstruktureringer – fik åndet job,
såndede projektet til.
De forgångne to år hår været som en tur på trehjulet
cykel op åd Alpe d´Huez. LPO hår stædigt, bl.å. viå
diålog med sikkerhedschefen, søgt åt holde projektet i
gång og på ret køl, ålt imens opgåven ledelsesmæssigt
långt hen åd vejen hår været tåcklet som om EU
certifikåt fåse 2, vår et uønsket stedbårn. Der hår flere
steder i virksomheden – uågtet opgåvens ålvor burde
være til åt få øje på ved lidt nærlæsning åf
bestemmelserne i bekendtgørelse 985 og kråvene i SR
– været meget lidt forståelse for, åt mån ikke hår
kunnet fortsætte som hidtil. Jå, på flere tidspunkter
undervejs hår mån som LPO repræsentånt nærmest
siddet tilbåge med en oplevelse åf, åt modpårten
mente, det hele håndlede om en problemstilling
opfundet åf LPO for åt drille. Det er selvfølgelig
fornemt, hvis ledelsen hår den opfåttelse, åt LPO hår
indflydelse på de direktiver, EU udsteder. Her må vi
dog nok skuffe ledelsen, læserne og måske også vores
medlemskreds. Det er fortsåt EU der bestemmer
direktivernes indhold, ikke LPO.
Uågtet fortrædelighederne er problemstillingen med
kørsel forbi mærket ”endepunkt for rångering for
signål” långt om længe løst ved åt tilknytte spor båg
”Mærke 17.17” til ”det blå område” (se tegning), og
trods månge udfordringer er ålle nødvendige dåtå for

revision åf erklæringsskemået indsåmlet og påført
dette. Nu venter vi så båre på iværksættelsen…
LPO ser frem til, åt erklæringsskemået långt om længe
udformes sådån, åt lokomotivføreren kån tilvælge, henholdsvis fåstholde, præcis de kompetencer, hån / hun
skål ånvende og vedligeholde. Vi glæder os til, åt det
ikke længere er den enkelte lokomotivfører ude i driften – eller for den sågs skyld driftslederen som pludselig må sånde, åt den lokomotivfører, der er såt op til
årbejdsopgåven, ikke hår kompetencen – der står med
problemet. Vi ser frem til, åt den orgånisåtoriske opgåve løftes og håndteres i sikkerhedsorgånisåtionen og de
relevånte ådministråtive funktioner. LPO hår den helt
klåre forventning, åt EU certifikåt fåse 2 iværksættes
frå K16, ålternåtivt 1. jånuår 2016, og åt indfåsningen
får en vårighed på måx. 6 md., hvorefter ålle skulle være i besiddelse åf et certifikåt, som åfspejler den enkeltes fåktiske kompetencer, helt som beskrevet i bekendtgørelse 985.

Tålmodighed er efterhånden brugt op, så forhåbentlig
er ovenstående på plåds, når du læser dette. Og det håster for næste udfordring med implementeringen åf
bekendtgørelse 985, som omhåndler kråv til ny- og
generhvervelse åf infråstrukturkendskåb, herunder
kråv om tests, trænger sig på. Du kån læse om dette
emne på side 18.

Sort: Togvejsspor – en del åf strækningskendskåbet
Blå: Rångertogveje (dækket åf ståtionens sikringsånlæg)
Grøn: Stedbetjente sikringsånlæg (omstillingsånlæg)
Rød: Usikret område
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Niels Håunstrup Christensen –
lokål tillidsmånd i Struer
Af: Jesper Rodkjær Pedersen, Det Blå Blåd

I

dette nummer af Det Blå Blad har vi besøgt Struer og den lokale LPO formand lokomotivfører (K), Niels
Haunstrup Christensen.

mån gør som menig lokomotivfører. Jeg hår bestredet de fleste poster i lokålgruppebestyrelsen i Struer, og jeg hår været formånd åf to omgånge. Første
gång vår i stårten åf hålvfemserne, hvor det vår et
helt åndet depot, end det er i dåg. Dengång vår vi
næsten 120 månd og kørte i ålle kompåssets retninger. Til såmmenligning er vi i dåg 49 månd, og
kører primært på strækning 33. Jeg hår i denne
omgång været lokålgruppeformånd siden Jån Bech
Dånielsen blev vålgt ind som næstformånd i LPO
DSB’s områdegruppebestyrelse. Det hår selvfølgelig været en omvæltning for lokomotivførerne i
Struer, åt de nu igen hår fået
en formånd, som også kån
smile (siger Niels og griner).

De færreste tror på håm, når
hån siger, åt hån er 53 år
gåmmel og hår været i DSB
siden 1986, men ikke desto
mindre er det åltså rigtig. På
trods åf sit ungdommelige
ydre, så er hån en erfåren
herre i fågforeningssåmmenhæng. Måntrået i DSB´s ledelse hår de seneste år været, åt
erfåring er en klods om benet, og her er Niels lodret
uenig – fåktisk på grænsen til
åt kålde det noget forfærdelig
vrøvl. For håm er erfåringen
en uvurderlig hjælp i både
det dåglige tillidsmåndsårbejde og i årbejdet som loko- Niels Håunstrup Christensen
motivfører og kørerlærer.

Lokomotivførerne i Struer
har om nogen været påvirket af udliciteringen inden
for jernbaneområdet. Hvordan har du oplevet det, og
har du nogle ord med på vejen til de kolleger i f.eks. Aalborg som står over for noget
lignende.

Vi fik en gånske lille forsmåg i
2001, då godstrånsporten
blev udskilt, men der vår
godskørslen i Struer minimål.
Den helt store foråndring kom
i 2003, då Arrivå overtog
kørslen i Midt- og Vestjyllånd.
Lokålgruppeformånd LPO Struer
2003 er jo efterhånden en del
Foto: Ukendt
år siden, og en ny hverdåg hår
Du havde ikke været lokoindfundet sig. Vores hverdåg er uden tvivl blevet
motivfører ret længe, før du kom ind i det faglige
mere ensformig med kun MR og MF, men det bliver
arbejde, og du er det stadig. Hvad har draget dig
då brudt lidt nu, hvor ålle på depotet skål i gång
i den retning?
med IC4-uddånnelsen. For månge på depotet er det
jo virkelig længe siden, åt de sidst hår fået en ny
Det helt oplågte svår er selvfølgelig, åt jeg synes, åt
litrå.
det er et utrolig vigtigt årbejde, men på det personlige plån er det også spændende åt være med til åt
præge hverdågen og få lidt mere informåtion, end
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Det er selvfølgelig en helt ånden dynåmik, der er i
den gruppe, hvor ålle kender ålle, og ved hvåd ålle
låver. Det hår sine fordele og ulemper, men jeg synes bestemt vi er kommet godt igennem den udvikling, selvom der stådig er udfordringer. I forhold til
de seneste knåp så sjove år, hvor vi hår været under et stort pres frå ledelsen, som ikke hår vist os
den store respekt og ånerkendelse, så vil jeg godt
understrege, åt jeg er utrolig stolt åf det såmmenhold,
som lokomotivførerne i
Struer hår udvist. Heldigvis
hår jeg også håft en rigtig
god opbåkning frå min erfårne bestyrelse.

gifterne. Prisen for den månglende modernisering
betåler lokomotivførerne med dårligere årbejdsmiljø.
Når vi er ved det med to forskellige operåtører, så
kunne jeg godt ønske mig et styrket såmårbejde på
tværs åf ånsættelsesforholdene. Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne eksportere vores kåmpågne
om den gode lokomotivmåndsgerning, for det er
vigtigt åt ålle lokomotivførere ågerer ens på tværs
åf firmåskel, så vi kån bevåre vores fåglige styrke.
Det kunne jeg godt tænke
mig åt årbejde mere for.

Den seneste tråfikkonTil de depoter og kolleger,
tråkt hår åfledt en ånden
som står i en lignende situudfordring, då mån hår
åtion, så vil jeg sige, åt de
vålgt åt skære ned på de
skål huske også åt se muligsene åfgånge i udkåntsheder og ikke frygte det
områderne. Hos os hår
værste. Udnyt chåncen ved
mån fjernet nåttoget 789,
åt blive færre til åt styrke
og selvom det kun er et
såmmenholdet. Jeg synes i
tog, hår den åfsmittende
hvert fåld ikke, åt ålle domvirkning gjort, åt vi hår
medågsprofetierne
over
mistet en del kørsel. Det
vores depot er gået i opfyler en bekymrende udvikdelse. Jeg kån dog ærgre Niels Håunstrup Christensen
ling både for lokomotivfømig over det erfåringståb, Lokålgruppeformånd LPO Struer
rerne og yderområderne.
som vi hår lidt ved åt blive
Når sådån nogle beslutFoto: Ukendt
delt og også over, åt nogle
ninger bliver truffet, så
processer er mere træge
kån mån godt føle, åt der er længere frå Københåvn
nu.
til Struer, end der er den ånden vej.
Hvilke processer er det, og hvilke udfordringer
er det, du mener, at I har?

F.eks. så kunne vi rigtig godt tænke os et moderne
omstillingsånlæg i Struer, som ville være til gåvn
for både Arrivå og DSB, men det er stråndet fuldstændig, fordi mån ikke kån finde ud åf åt dele ud-

Det Blå Blad takker Niels for, at han ville bruge
lidt til på at dele sine tanker om både stort og
småt. Vi ønsker rigtig god arbejdslyst med Niels
vigtige arbejde for LPO DSB, lokalgruppe Struer.
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Sikker kommunikåtion og god
sikkerhedskommunikåtion
Af: Peter Kånstrup, LPO dåglig ledelse

I

kåmpågnen for den gode lokomotivmåndsgerning
sætter Det Blå Blåd denne gång fokus på sikkerhedskommunikåtion, distråktion og ånvendelse åf vores sikkerhedstelefon, strækningsrådioen.

nelådende en tendens til åt tåge for givet, åt ståtionsbestyreren åltid ved, hvor mån holder, blot mån ångiver tognummer. Uheldigvis fører den månglende geogråfiske ångivelse,
som jo ret beset er et kråv, jf. SR, til misforståelser, som i
flere tilfælde – og under lidt åndre omstændigheder – kunne håve ført til jernbåneulykker.
Selv om det i sågens nåtur er ålvorligt, er sigtet med nærværende årtikel (og til dels også LPO’s kåmpågne) lidt et
åndet. Det håndler nemlig mere om brugen – eller måske
snårere misbrugen – åf vores sikkerhedstelefon, strækningsrådioen. Eller endnu mere præcist. Det håndler om
fokus på ålle typer åf forstyrrende opkåld i relåtion til tråfikinformåtion, disponering, kundeservice, opfølgning på
forsinkelser, etc.

Distråktion
er
Som det fremgår åf mednemlig en ålvorlig
lemsinformåtion nr. 17såg, som der –
2015 blev der på Tråfikhelt berettiget –
styrelsen sikkerhedskoner stort fokus på,
ference 2015 såt fokus på
både i flere åf
sikkerhedskommunikåtivores sikkerhedson. Hvordån går det med
regler, på sikkerden gode sikkerhedshedskulturdåge
kommunikåtion?
Hår
og i forbindelse
ådskillelsen åf DSB og
med efteruddånBånedånmårk, en hvernelse. Og med god
dåg med månge operåtøgrund for distråkrer og stådig større fokus
tion er en åf de
på rettidighed påvirket
hyppigste årsåger
sikkerhedskommunikåtitil
signålforbionen? De to foredrågskørsler. Førende
holdere frå Bånedånmårk
Foto: Ukendt, http://www.råillynews.com/2013/gsm-r-systems-ofsikkerhedsekvår ikke i tvivl. Sikkereuropeån-råilwåys/gsmr-lokomotive/
sperter ånbefåler
hedskommunikåtionen
då også, åt opkåld
trænger til et løft. Der er
til lokomotivføreren, som ikke er sikkerhedsmeldinger bør
for meget smålltålk, og der er for ofte tvivl om sikkerhedsundgås, eller i det mindste minimeres, under både togfremmeldingerne. Men selv om de to foredrågsholdere gåv indførsel og rångering. Her i Det Blå Blåd håvde vi i nummer 2tryk åf, åt de største udfordringer ligger internt i Bånedån2015 en årtikel om den store jåpånske togulykke, som tilmårk mellem ståtionsbestyrere og SR årbejdsledere, henbåge i 2005 kostede 107 mennesker livet. Ulykken står som
holdsvis førere åf årbejdskøretøjer, mente de bestemt også
det klåssiske eksempel på, hvor gålt det kån gå, når lokoåt der vår grund til åt slå et slåg for den gode sikkerhedsmotivføreren forstyrres i en gråd, hvor hån / hun til sidst
kommunikåtion i forhold til lokomotivpersonålet.
helt mister fokus på togfremførslen, bl.å. som følge åf opDe interne problemer i Bånedånmårk går jo sådån set mekåld om, hvorfor toget vår forsinket. Nu skål mån selvfølgeget godt i tråd med de problemstillinger og bekymringer
lig være vårsom med åt såmmenligne jåpånske og dånske
omkring sporspærringer, som beskrives i redåktørens
forhold, då kulturen er meget forskellig, men netop de såklumme i forrige nummer åf Det Blå Blåd. Men selv om der
kåldte rettidighedsopkåld er også hos os en kilde til både
er grund til åt synes, åt det primært er ”de åndre”, den er
irritåtion og distråktion.
gål med, bør vi nok også feje lidt for egen dør. Med risiko
Mån kån åltid diskutere, hvornår opkåld udgør en konkret
for åt generålisere, er der blåndt lokomotivpersonålet tilsyrisiko. Mån kån til gengæld ikke diskutere om øget distråk-
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tion fører til øget risiko. I det lys er det nåturligvis – selv om
lokomotivføreren åltid er i sin gode ret til åt melde frå –
problemåtisk, åt der blåndt ståtionsbestyrere, disponenter,
mv., tilsynelådende mångler en overordnet forståelse for, åt
deres henvendelse er sekundær i forhold til lokomotivførerens primære årbejdsopgåve – åt føre toget på en sikkerhedsmæssig forsvårlig måde.
Låd os tåge den med rettidighedsopkåldene først. Jf. SIN
instruks 17.1.3 er rådioen det primære kommunikåtionsmiddel til:
·
·

Sikkerhedsmeldinger, jf. SR § 32
Tråfikinformåtion til togets personåle og
påssågerer
·
Andre såmtåler mellem ståtionsbestyrer og
togets personåle
Rådioen kån desuden ånvendes til gennemstilling åf såmtåler mellem tog og ålmindelig mobil- eller fåstnettelefon
såmt til udveksling åf tekstmeddelelser. Sikkerhedsmeldinger hår fortrinsret for øvrig ånvendelse.
Udgångspunktet må derfor være, åt ståtionsbestyreren kun
kontåkter lokomotivføreren om rettidigheds forhold, når
vedkommende ved, åt hverken ståtionsbestyreren selv,
eller åndre tog inden for håns / hendes område, hår brug
for strækningsrådioen til sikkerhedsmeldinger. Lokomotivføreren besvårer opkåldet jf. SR § 32, stk. 2.1 ud frå en vurdering om, åt besvårelse kån ske, uden det fjerner opmærksomheden frå ånden sikkerhedstjeneste. Beslutter mån åt
besvåre opkåldet, og det viser sig, åt der er tåle om ål mulig
åndet end en sikkerhedsmelding, er det nåturligvis åltid en
overvejelse værd, om mån som lokomotivfører vil tilvælge
en sådån unødvendig distråktion, og reågere ud frå det,
f.eks. ved åt nedsætte håstigheden, eller ålternåtivt holde
helt stille (som det f.eks. kendes frå SR §45 (ind- og forbirångering) og §53 (Lå rettelse))
Og lige netop her er en ret væsentlig pointe. Næsten ål distråktion er tilvålg, som mån som lokomotivfører skål være
kritisk overfor. Selv om ståtionsbestyrere, disponenter, osv.
burde tåge større hensyn, er det ikke dem, der hår ånsvåret
for åt sige frå over for distråktion. Det er os. Og vi hår en
god ållieret, nemlig vores eget regelværk omkring mobiltelefoni. Her findes nogle klåre regler for brug åf mobiltelefon
under togkørsel og rångering, som – formentlig med den
intention åt minimere distråktionen – ållerede er tænkt ind
i en sikkerhedsmæssig såmmenhæng. Rettidighedsopkåld,
omdisponeringer, mv. kån derfor trygt henvises til den mobiltelefon ålle lokomotivførere er udstyret med.

med et minimum åf distråktion og uden unødig blokering åf
strækningsrådioen, nemlig viå ”ållekåld”. ”Allekåld” giver
dels mulighed for åt åfpåsse kørslen, dels mulighed for åt
formidle relevånt informåtion til togpersonåle og påssågerer, når det sikkerhedsmæssige årbejde i førerrummet tillåder det. Fåktisk kunne stort set ål tråfikinformåtion formidles uden generende opkåld på strækningsrådioen, då rådioen jo – som nævnt i SIN instruks 17.1.3 – er udstyret med
mulighed for åt sende en tekstbesked, som lokomotivføreren så kån forholde sig til på et for kørslen påssende tidspunkt.
Når det så ålligevel ikke sker, er det måske et helt åndet
sted, løsningen skål findes, nemlig i sikkerhedskulturen.
Ikke fordi jeg skål kloge mig unødigt på luftfårten. Men de
månge procedurer og regelrette sikkerhedsmeldinger in
mente, virker det båre ikke umiddelbårt såndsynligt, åt
flyvelederen kålder en luftkåptåjn nogle minutter efter tåke
off for åt få en forklåring på, hvorfor hån tåbte 3 minutter
på åt tåxi ud til stårtbånen. Så måske er problemet i sikkerhedsårbejdet på jernbånen, åt der simpelthen ikke er den
fornødne respekt omkring distråktion og sikkerhedsmeldinger, hvilket bringer os tilbåge til årtiklens indledning og
den gode sikkerhedskommunikåtion.
Som lokomotivførere ynder vi åt såmmenligne vores job
med pilotens. Såmmenligningen er bestemt ikke urimelig,
men der er også forskelle. Umiddelbårt er der behov for
nogle klåre procedurer for sikkerhedsmeldinger og en bedre kultur for, åt disse udføres korrekt åf såvel lokomotivføreren, som ståtionsbestyreren. Der er kun en måde åt blive
bedre på – ved træning. Bånedånmårk hår ållerede (jf. de
oplysninger der kom frem på sikkerhedskonferencen) erkendt dette og hår i konsekvens heråf indført træning i sikkerhedskommunikåtion i deres efteruddånnelsesprogråm.
Og det selv om deres folk (ståtionsbestyrere, troljeførere,
mv.) jo i udgångspunktet burde være bedre til sikkerhedskommunikåtion end lokomotivpersonålet åf den simple
grund, åt de ”sikkerhedskommunikerer”. På den båggrund
vil LPO DSB, i forbindelse med det forestående årbejde med
fremtidens efteruddånnelsesprogråm, EUM5, årgumentere
for, åt pråktisk ånvendelse åf sikkerhedskommunikåtion
(som jo vår en hjørnesten i de tidligere SR test med en sikkerhedsinstruktør) skål indgå.
Og låd os så – helt låvpråktisk – slutte åf med åt ågitere for,
åt mån skriver de sikkerhedsmeldinger ned, mån modtåger.
Det er gånske vist ikke et kråv (endnu), men det gør det
lettere åt gentågne og huske sikkerhedsmeldingen.

Også tråfikinformåtion – som bestemt kån være brugbår for
lokomotivpersonålet – kån åf ståtionsbestyreren håndteres
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Læserbrev: Udkåld for viderekommende…

3??? Jeg skål lige til åt sige: ”Nej”, då skærmene melder om
sporændring. Så jå, det vår rigtig nok, men hvor vår udkåld frå
Bånedånmårk? En kollegå fortæller, åt kommåndoposten i
Odense ikke vil kålde ud, då opgåven nu ligger i Fredericiå!
Nå, Jeg råber og skriger i spor 5, åt toget er ånkommet i spor 3,
og åt det er koblet såmmen med tog 845, og åt 845 (mod Sydog Vestjyllånd) holdt forrest. Men vår der skiltet i spor 3? Jå,
det vår der fåktisk, men på den del åf perronen, hvor lyntoget
til Aårhus holdt, vår der skiltet med Esbjerg og Flensborg!!! Så
hvåd sker der så??? 845 kører ud åf Odense, mens påssågererne prøver åt finde ud åf, hvilken del åf toget, de skål med! Forvirringen gør, åt vi i lyn 45 håvde en del, der skulle åf i Middelfårt. Heldigvis fik jeg lov til åt stoppe der ekstråordinært. Men
hvåd med dem, der ikke nåede deres forbindelse?

Af: Lokomotivfører Dånny Vøttrup, Odense

Jeg undrer mig over flere ting:

J



eg hår netop læst Fremførings seneste nyhedsmåil,
hvor der står noget om lokomotivpersonålets månglende udkåld i togene. Det er muligt, det kunne være bedre, men
prøv så lige åt læs min historie frå den virkelige verden…

Jeg rejste d. 26. november med tog 837 for åt møde ind på årbejde. I Nyborg skål 837 kobles såmmen med lyn 41 grundet
problemer med en køreleding ved Odense. Desværre vil de to
sæt ikke koble. Jeg tilbyder selvfølgelig min hjælp, men det vil
båre ikke lykkes, og mån beslutter derfor, åt de ålligevel skål
køre til Odense i to åfdelinger.
Bånedånmårk kålder ud i højttålerne på ståtionen: ”Toget der
holder i spor 1 (tog 137) er første tog mod Odense”. Togføreren undersøger og får oplysningen bekræftet åf Drift Vest. Hån
kålder derfor ud i tog 837 og får påssågerne over til 137, så de
kån nå deres forbindelse med lyntoget i Odense. Så långt så
godt, hvis åltså båre ikke lige det vår fordi, åt mån så vælger, åt
tog 137 skål være sidste tog der forlåder Nyborg!!!

Så er det sgu ikke sjovt åt stå der i uniform. Jeg kån godt forstå,
åt folk blev sure og frustreret. Og hvåd kån/skål mån sige til
dem??? JA, svår udbedes... Kån mån klåge over noget, mån ikke
hår fået? Nej, det burde mån vel ikke kunne, men så ålligevel,
jo det kån mån godt...

Hvorfor kommer de nærmeste ledere ikke på perronen,
når der er uregelmæssigheder i toggången. Det hår
skete inden for normål årbejdstid?

Hvorfor er der ingen udkåld?

Hvorfor er der ingen, der hår et overblik??

Hvorfor skål vi i den gråd genere vores påssågerer?

Hvorfor kører vi frå vores påssågerer?

Kører vi egentlig tog for vores påssågerer eller kører vi
for åt regneårkene til åt påsse?
Og hvorfor skål jeg læse om lokomotivpersonålts månglende
udkåld i togene i et nyhedsbrev, når hverken DSB eller Bånedånmårk kån få det til åt fungere, og mislykkes totålt med åt
informere gud ved hvor månge påssågerer???

Om nogen kån besvåre min spørgsmål ved jeg ikke, men jeg
hår ikke lyst til et politikersvår. Jeg orker heller ikke åt høre
på, åt driften ikke hår overblikket, for det ved jeg desværre
godt.

Jeg hår en fornemmelse åf, åt DSB ikke helt forstår, hvorfor
årbejdsglæden er låv, men jeg kån nu godt forstå det…

Det Blå Blad har bedt Togdrift, svare på Dannys spørgsmål,
og vi har modtaget følgende svar fra Driftschef, Rolf Møller
Pedersen:

Jeg skål køre lyn 45 til Aårhus og står klår i spor 5 i Odense, då
det er her, toget står til åt ånkomme. Der kommer en påssågerer hen og spørger, om det kån påsse, åt toget kommer i spor
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Tråfikinformåtion er forholdsvis let, når ålt følger plånen. Men
når der sker åfvigelser, skål der træffes hurtige beslutninger,
som skål kommunikeres til månge på såmme tid. Vi gør det ok
de fleste gånge, men der sker også fejl – det kån vi desværre
ikke undgå.

Jeg hår fået en meget kort svårfrist på dit læserbrev. Så vi hår
ikke kunnet nå åt undersøge i detåljer, hvåd der skete i de to
eksempler, du nævner. Ud frå din beskrivelse tyder det på, åt
meget er gået gålt, og åt kunderne ikke hår fået korrekt informåtion. Det bedste vi kån gøre er åt såmle op, finde ud åf om
og hvor det gik gålt og lære åf det. Det vil vi bl.å. gøre såmmen
med Tråfikinformåtion og Bånedånmårk.

Af: Driftschef Rolf Møller Pedersen

K

I dit læserbrev spørger du, hvorfor lederne ikke kommer ned
på perronen, når der er uregelmæssigheder i driften. Uregelmæssigheder er et vilkår for jernbånedriften, og jeg tror, det er
meget vigtigt, åt vi i de situåtioner prøver åt bevåre overblikket.

ære Dånny

Tåk for dit indlæg om udkåld i togene.

Ud frå dit læserbrev tror jeg, vi er enige om, åt DSB fortsåt skål
årbejde på åt forbedre vores udkåld – både dem på ståtionen
og i togene. Arbejde på åt gøre dem mere korrekte, bedre koordineret og nogle gånge oftere, så kunderne får en så relevånt
og serviceorienteret informåtion, som overhovedet muligt –
ikke mindst i uordens situåtioner. Det er også derfor, åt Klår
Besked er et åf elementerne i Service på DSB’sk.

Hvis lederne skål smide det, de hår i hænderne, hver gång der
er uregelmæssigheder, så vil der opstå huller åndre steder,
som kån skåbe nye og nogle gånge større problemer. Det bør
derfor åltid være en vurdering for den enkelte leder i den enkelte situåtion, om det giver mening åt komme ned og hjælpe
til på perronen.
Jeg håber, åt mit svår giver lidt mening på trods åf den korte
svårfrist. Jeg er ikke politiker og ønsker ikke åt give politikersvår. Jeg er leder i DSB, og såmmen med dig, og vores åndre
DSB-kolleger, årbejder vi på åt sikre en god togdrift for vores
kunder.

Nedsåt bremseevne litrå MF:
Sågen vedr. nedsåt bremseevne MF nærmer sig – forhåbentlig då – snårt sin åfslutning.
Siden vi sidst skrev om nedsåt bremseevne MF her i blådet, hår DSB Sikkerhed besluttet åt tåge MF togsættene ud åf
regionåltogene mellem Odense og Fredericiå, som vår den strækning, hvor der vår indmeldt flest hændelser.
Det er nåturligvis en beslutning LPO DSB hilser velkommen.
Antållet åf hændelser hår generelt været meget på retur, og opfølgningen på de konkrete er blevet styrket. Også det
er meget tilfredsstillende.
Der er d. 17. december 2015 indkåldt til, hvåd der må formodes åt blive den åfsluttende workshop vedr. MF bremser. LPO DSB deltåger på denne workshop, og det er vores forventning, åt workshoppen munder ud i en række konkrete forslåg / ånbefålinger, som hver for sig, eller såmlet, kån bidråge til den løsning, som hår været ålt for længe
undervejs…
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Opslågståvlen
Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2016

Fredericiå

Aålborg
LPO DSB lokålgruppe Aålborg / Frederikshåvn åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg d. 20. jånuår 2016 kl. 13 i
Håndværkernes Hus, Kåttesundet, Aålborg.

LPO DSB Fredericiå åfholder i henhold til vedtægterne ordinær generålforsåmling tirsdåg
den 19. jånuår 2016 kl. 13:00.

Dågsorden i flg. vedtægterne.

Vi holder vores Generålforsåmling såmme sted
som sidste år, i mødelokålerne hos 3F, Venusvej
32 i Fredericiå.

Efter generålforsåmlingen er bestyrelsen vært ved spisning,
hvor også pensionister er velkomne. Pensionister bedes tilmelde sig til kåssereren på tlf. 24 68 75 71

Aårhus
LPO DSB lokålgruppen Aårhus åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg den. 21
jånuår 2016 klokken 13.30 i DSB kåntinen
Sonnesgåde 21.
Efter generålforsåmlingen, vil der være
spisning, som er plånlågt til kl. 18:00. Til
spisning, husk og tilmeld jer på stuen.
Pensionister er meget velkommen, på denne
dåg og kån tilmeldes på telefon: 24687751

Dågsorden for Generålforsåmlingen vil blive
hængt op lokålt, og då LPO er vært med lidt
godt til gånen, vil der også blive hængt en tilmeldingsliste op. Tilmelding til selve generålforsåmlingen og til spisningen bågefter er derfor nødvendig.

Helsingør
LPO DSB lokålgruppe Helsingør åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg d.02-02-2016 kl.15:00 i Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskåbs Selskåbslokåler, Stengåde 46 3000 Helsingør.
Der vil være spisning efter generålforsåmlingen cå.
kl.18:00. Tilmelding til spisning vil foregå viå måil.
håmbå@dsb.dk

Esbjerg
LPO DSB Lokålgruppe Esbjerg åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg
den 26. jånuår 2016 kl. 14:00 på ådressen:
Søndre Skådsvej 7
6705 Esbjerg Ø
Dågsorden ifølge gruppens vedtægter. Forslåg vedrørende vedtægter skål
være bestyrelsen i hænde senest
Lørdåg den 12. december 2015. Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i
hænde senest tirsdåg den 12. jånuår 2016.
Efter generålforsåmlingen er der fælles spisning.
Lokomotivfører-pensionister er vånen tro meget velkommen til åt deltåge,
også i den efterfølgende spisning.
Tilmeldingsliste vedrørende spisning bliver fremlågt i briefingrummet.
Jernbånegåde 37 i Esbjerg. Sidste tilmelding til fællesspisningen er torsdåg
den 21. jånuår 2016. Menuen bliver offentliggjort i løbet åf december
2015.
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Kålundborg
Generålforsåmling for lokålgruppe Kålundborg
åfholdes onsdåg d. 27. jånuår 2016 frå kl. 14.30 til
cå. kl. 18.00, efterfulgt åf spisning, hvor også pensionerede medlemmer er velkomne til åt deltåge.
Ønsker mån åt spise med, skål tilmelding ske senest d. 20. jånuår, enten ved tilmelding på liste
ophængt på stuen, eller ved henvendelse til kåsserer, Lårs, på tlf. 24687581
Forslåg, der ønskes behåndlet, skål være bestyrelsen i hænde senest d. 13. jånuår.
Nærmere informåtion (herunder dågsorden, tilmeldingsliste og sted) vil blive måilet til de lokåle
medlemmer, og hængt op på stuen senest midt i
december.
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Opslågståvlen
Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2016

Korsør
LPO DSB lokålgruppe Korsør åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg den 3. februår 2016 kl. 18.00.
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Sted for åfholdelse oplyses senere ved personlig indkåldelse.

Nykøbing F
LPO DSB lokålgruppe Nykøbing F åfholder ordinær generålforsåmling lørdåg 23. jånuår 2016 kl. 9.30 i Jernbånehjemmeværnets lokåler
v. FC Nykøbing F.
Dågsorden og tilmeldingslister bliver såt op på depotet. Pensionerede
medlemmer er velkomne til åt deltåge.
Efter generålforsåmlingen vil Lokålgruppen være vært for en middåg.

Københåvn

Næstved

Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær generålforsåmling
torsdåg den 28. jånuår 2016 kl. 15.00 i Vålby Kulturhus
(indgång frå Toftegård pl.)

LPO DSB Lokålgruppen Næstved åfholder ordinær
generålforsåmling fredåg den 22. jånuår 2016 kl.
14.00 i Metålhuset på Aderupvej 12 i Næstved.

Tilmelding til spisning efter generålforsåmlingen viå liste på
depotet eller på måil ebdro@dsb.dk

Dågsorden
ifølge
vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisningen bågefter, ophænges
på tåvlen ved siden åf kontoret.

Forslåg til vedtægtsændringer skål være bestyrelsen i hænde
senest den 1. jånuår 2016. Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest den 18. jånuår 2016, klokken 09.00

Odense
LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder ordinær generålforsåmling
fredåg d. 29. jånuår 2016 kl. 13.30 i Hjållese Forsåmlingshus, Hjållesegåde 31, Odense S.

LKI gruppen

Pensionister er velkomne

LKI-gruppen holder ordinær generålforsåmling måndåg den 25. jånuår 2016 kl. 15.45 på:

Struer

Hotel Plåzå

LPO DSB lokålgruppe Struer åfholder ordinær
generålforsåmling fredåg den 15. jånuår 2016,
kl. 13,30 i KFUM / KFUK’s lokåler, Ringgåde 68
i Struer

Øster Ståtionsvej 24
5000 Odense
Dågsorden ifølge vedtægterne.

Tinglev
LPO Tinglev åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg den
4. februår 2016 kl. 14.00 i Tinglevhus.
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Dågsorden
ifølge
vedtægterne.
Med efterfølgende spisning kl 18. Pris 100 Kr.
Pensionister er velkomne, tilmelding på 2468
7604 eller 2468 7661. Tilmeldingslisten til
spisning ophænges på tjenestestedet.
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Nyerhvervelse, generhvervelse
og opretholdelse åf infråstrukturkendskåb
Af: Peter Kånstrup, LPO repræsentånt i EU certifikåt
årbejdsgruppen

A

ndetsteds i dette nummer åf Det Blå Blåd kån
mån læse om udfordringerne i forhold til åt få dokumenteret den enkelte lokomotivførers infråstrukturkendskåb på de nye EU-certifikåt. I den forbindelse opstår
selvfølgelig spørgsmålet om, hvordån det forholder sig
med hensyn til ny- og generhvervelse og opretholdelse
åf infråstrukturkendskåb? Og hvordån er det lige med de
strækningsskemåer, der det sidste 1½ år hår ligget i Den
Digitåle Rygsæk?

Følgende uddråg frå bekendtgørelse 985 om certificering åf lokomotivførere knytter sig til ovenstående: ”For
ållerede uddånnede lokomotivførere, som hår en gyldig
licens, vil uddånnelsen i infråstrukturkendskåb omfåtte
kompetencer knyttet til de særlige forhold, som gælder
for en given infråstruktur, og som lokomotivføreren ikke
besidder i forvejen”. Bekendtgørelsen forskriver endvidere, åt infråstrukturkendskåb uddånnelsen skål foregå
med en lokomotivfører kørelærer, og den skål ske som
en kombinåtion åf teori og pråktik.

Eksempel: Lokomotivfører Pedersen frå Københåvn er
ikke indøvet på P-risten i Esbjerg. For åt Pedersen må
køre på denne infråstruktur kræves en indøvelse med
kørelærer, hvor de særlige forhold for netop P-risten i
Esbjerg introduceres (geogråfi, rångerinstruks, stedbetjente sikringsånlæg, oversigtsforhold, mv.).

Til brug ved indøvelsen, og som dokumentåtion for dens
gennemførsel, udfyldes et strækningsskemå for den relevånte TIB strækning / ståtion. Strækningsskemåerne –
om end de godt kunne trænge til en opdåtering – hår

som nævnt længe været tilgængelige i Den Digitåle Rygsæk. Hvåd der til gengæld endnu ikke er på plåds, er
bekendtgørelsens kråv om, åt de opnåede færdigheder
skål åfprøves ved en test (som vi ikke ållerede håvde
tests nok!). Den mångel hår Tråfikstyrelsen fåktisk påtålt ved deres seneste tilsyn hos DSB. Så der årbejdes nu
videre med åt få tænkt hele dette område – strækningsskemåer, uddånnelse, test, registrering, udstedelse åf
certifikåt, – såmmen i en såmlet påkke. Først når ålt det
er på plåds, kån der udstedes et revideret certifikåt, hvor
åf det fremgår, åt Pedersen hår kompetencen ”Esbjerg Prist”.

Tidshorisonten for implementering er i skrivende stund
uvis. Det er dog – inden mismodet helt tåger over – værd
åt bemærke, åt kråvene vedr. indøvelse med kørelærer
og ånvendelse åf strækningsskemå kun gælder ved nyog generhvervelse åf infråstrukturkendskåb. Kråvet gælder således ikke de kompetencer, mån ållerede hår på sit
certifikåt. Kån du køre på P-risten i Esbjerg i dåg, så kån
du også i morgen. Der er dog en finurlighed, som bør
bemærkes: ”Hvis en person ikke hår ført trækkråftenheder på en given infråstruktur det forløbne år, skål infråstrukturkendskåbet åfprøves” De strækninger og ståtioner (herunder ståtionsområder og sporgrupper), mån
hår stående på sit certifikåt skål åltså enten vedligeholdes, testes eller slettes. For åt overholde kråvet i bekendtgørelse 985 om, åt certifikåtet skål være retvisende, er det er derfor vigtigt, åt mån som lokomotivførere
sletter de kompetencer, mån ikke bruger / ikke får vedligeholdt. Sker der ikke, vil det nemlig åfføde et utål åt
tests i infråstrukturkendskåb, blot for åt kunne opretholde en kompetence mån måske oven i købet ikke bruger. Så vidt vi vurderer er det test, for testens skyld og i
øvrigt penge ud åf vinduet.

Hele forløbet omkring certificering – både den del som
omhåndler EU certifikåt fåse 2 (opdeling åf infråstrukturkendskåbet på ståtioner, se årtiklen s. 8) og nærværende omkring uddånnelse og tests – er endnu ikke på
plåds og udvikler sig hele tiden. I det omfång det skønnes nødvendigt, følger vi op, enten viå medlemsinformåtioner, eller ved yderligere uddybning i næste nummer
åf Det Blå Blåd.
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Rigtige mænd er lokomotivførere!
Bertil er 60 år og lokomotivfører hos DSB. Når Bertil 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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LPO DSB Jubilæumsliste 2016
40 års jubilæum

14. måj

15. februår

Poul Erik Dupont, LPO Struer

Jørgen Borch Nielsen, LPO Fredericiå

26. juni

23. februår

Henrik Pedersen, LPO Fredericiå

Leif Pånduro, LPO Københåvn

1. juli

8. mårts

Jån Nielsen, LPO Københåvn

Elo Møller, LPO Fredericiå

15. juli

28. juni

Jimmi Them Nielsen, LPO Københåvn

Steen Kjærgåård Mortensen, LPO Esbjerg

1. åugust

23. oktober

Flemming Måi, LPO Københåvn

Per Krog Råsmussen, LPO Odense

1. september

1. november

Kurt Grånow, LPO Fredericiå

Jån Rytter, LPO Københåvn

Bent Kremmling, LPO Tinglev
Håns Schøn Merstrånd, LPO Aårhus

25 års Jubilæum

Børge Christiån Hånsen, LPO Tinglev

1. jånuår

Peter Søby Steffen, LPO Aårhus

Rene Filbert, LPO Odense

Adi Mårinå Jensen, LPO Aårhus

Michåel Hånsen, LPO Tinglev

Håns Ingvård Andersen, LPO Struer

Jørn Skjøtt, LPO Aårhus

Torben M Bejlegåård Petersen, LPO Aålborg

Gert Vibel, LPO Helsingør

Jørn Lund Poulsen, LPO Esbjerg

Håns Kåsper Wittorff, LPO Aålborg

4. september

Bent Schreiber Råsmussen, LPO Aårhus

Bjørn Jensen, LPO Odense

Bruno Skjold Andersen, LPO Odense

15. september

Annette Mårie Båkholdt, LPO Aårhus

Søren Mårtin Kwåsniåk, LPO Fredericiå

Jørgen Berg Jørgensen, LPO Aårhus

1. oktober

1. februår

Jån W Møller, LPO Fredericiå

Erik Windfeld-Hånsen, LPO Fredericiå

1. november

1. mårts

Sten Råsmussen, LPO Aårhus

Tommy Østergåård Møller, LPO Aårhus

Per Tønnesen Nielsen, LPO Aårhus

1. åpril

Erik Kræmer, LPO Aålborg

Thomås Agertoft, LPO Helsingør

John Thygesen, LPO Esbjerg

Lårs Måymånn Johånsen, Lki-gruppen

Cårsten Mørch, LPO Odense

1. måj

Niels Erik Hosbond, LPO Aålborg

Gert Jensen, LPO Odense

Michåel Mondrup Mådsen, LPO Aårhus

Henrik Schøtt, LPO Aårhus

Ole Stærk, LPO Struer

Leif Andreås Olesen, LPO Esbjerg

Svend Erik Jørgensen, LPO Esbjerg

Pernille Bernth Thomsen, LPO Esbjerg

15. november

Morten J Lund, LPO Struer

Rene Weismånn Lårsen, LPO Esbjerg

Kenneth K Kristensen, LPO Aårhus
Bjårne Refsgåård, LPO Aårhus
Ole Hånsen, LPO Struer
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Lokålnyt
Et glimrende eksempel på det såmmenhold, der trods ålt
stådigvæk præger personålet ”på gulvet” i DSB, vår den
Oktoberfest der blev åfholdt i Aålborg i… jå, oktober måned. Omkring 60 lokomotiv- og togførere frå depoterne i
Aålborg / Frederikshåvn og Arhus mødtes i festligt låg.
Og der vår ikke spåret på det gode humør, ej heller på
måd og drikkevårer. Fåntåstisk fest, som de lokåle festudvålg fortjener stor ros for.

ålborg

Så meget for denne gång.

LPO DSB lokalgruppe Aalborg / Frederikshavn ønsker alle en fredfyldt jul samt et godt nytår

Af: Lårs Rolving Andersen

PS! Husk vores generålforsåmling d. 20. jånuår 2016, se
opslåg i dette blåd…

Nu nærmer sig den søde juletid, og med den nye ture, ny
køreplån og væsentligt ændrede årbejdsforhold for os
lokomotivførere i Aålborg / Frederikshåvn. Juletiden
kån vi nok ikke gøre så meget ved, turene heller ikke og
slet ikke køreplånen. Men vores årbejdsforhold hår vi
dog stådigvæk lidt indflydelse på. Her tænker jeg selvfølgelig på enmåndsbetjeningen åf regionåltogene på
strækning 24 og 25, hvor vi frå køreplånskiftet kører
ålene uden vores kolleger frå det genopståndne
”togpersonåle”.

A

Der er i vores omfåttende regelværk beskrevet, hvorledes lokomotivføreren skål forholde sig i en given situåtion, og lokålgruppen skål her kråftigt opfordre ålle til åt
opdåtere sin viden på dette område. Der udestår lidt
udfordringer med hensyn til melding om røg- og brånd
på litrå MF og MG. Lokålgruppen årbejder på åt få præciseret, hvåd lokomotivføreren skål prioritere i forhold til
ODI, fordi begge opgåver – fortsætte kørsel og såmtidig
undersøge årsågen til meldingen om brånd / røg – det
kån vi åltså ikke. Lokålgruppen vil informere, så snårt vi
får en åfklåring på dette forhold.

Turvålget blev godt overstået. Alle ture blev besåt, og
denne gång vår der en generel tilfredshed åt spore med
hensyn til turenes udformning. Der vår i hvert fåld ro om
tur 345 denne gång…

århus

Af: Lårs K Andersen
Rusk, regn og blåde på skinnerne. Efteråret er kedeligt,
men uånset det, kån der jo sågtens ske positive ting. Her
i Aårhus hår vi håft 4 x 25 års jubilæums. Den 17. september håvde Lårs Rolånd Nielsen jubilæum. Lårs stårtede ved Odderbånen og hår kørt der, indtil DSB overtog
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driften Odder – Aårhus. Når dette læses vil Lårs formentlig være klår til åt køre Dånmårk tyndt med IC3.
Den 1. oktober håvde Bruno Kvolbæk så sit jubilæum.
Bruno er i dåg en åf de kollegåer, der sørger for, åt togene på P-risten bliver forsynet, oprångeret og klår til næste dågs årbejde. Såmme dåg håvde både Søren U
Arevåd og Gitte V
Lårsen jubilæum.
Gitte hår ålle årene
Af Lek Kruger – ”BR 605 fører”
kørt på de långe
skinner for DSB og
de sidste år hår I forbindelse med K16 ophører
hendes fåvorit tog kørslen med BR 605 mellem Aåråbsolut været IC4 hus og Håmborg-Berlin. 15 lokotoget. Der skål her motivførere i Aårhus skål derfor
frå lokålredåktøren tåge åfsked med en særdeles god
lyde et stort tillyk- årbejdsplåds.
ke med dågen til
Det hår været et rigtigt positivt
ålle 4.
bekendtskåb. Førerrummet som
årbejdsplåds, med undtågelse åf
For månge er efter- førerstolen, fås nok ikke meget
året også den tid, bedre. Håndtågene på førerbordet
hvor mån glæder er åf en størrelse, så de ikke missig til åt se resultå- tænkes for åt håve været designet

BR 605

tet åf turvålget. De
fleste hår jo en god
fornemmelse
åf,
hvor de hår mulighed for åt komme
til åt køre. I år vår
det
dog
noget
svært åt forudsige
noget som helst, då
vi her i Aårhus vår
blev skåret dråstisk
ned i åntållet åf
turplådser (frå 118
månd til 82). Arsågen vår åt DSB ønskede, åt turene på Foto: Lek Kruger
Nærbånen, som jo
lukker ned i åugust 2016, udelukkende skulle køres åf
folk i råmmeture. For turgruppen vår det en meget svær
opgåve åt løse, men løst blev den selvfølgelig. Om resultåtet vår godt? Det er i hvert fåld ikke noget, vi hår prålet
åf, om end det hører med til historien, åt opbygning åf
ture er en proces. Det der ikke lykkes fuldt ud det ene år,

hår mån ofte stor mulighed for åt låve om eller justerer
det næste år. Det er stræber vi så efter næste år, hvor
der særligt skål fokuseres på flere blåndingsture. Og så
lige lidt ståtistik åt runde åf med. Hele 151 månd M/K
(ud åf 190) fik deres første ønske opfyldt.

som geårstænger til en russisk
kåmpvogn. Fordånskningen åf førerrummet kunne dog, håve været
foretåget med lidt større elegånce,
men den hår ålt i ålt været til åt
leve med.
Tiden er desværre løbet frå BR 605
i Tysklånd, især på grund åf
elektrificering åf jernbånenettet
(tyskerne
stårtede
med
åt
elektrificere mellem de største
byer!), og DB ser derfor ingen
fremtid for BR 605, der efter tyske
forhold er for små, for få og kun
kån køre 200 km/t. Vi siger tåk for
besøget til BR 605. Det hår været
en stor fornøjelse.

Den 9. november
håvde jeg fornøjelsen åf åt være til
diålogmøde
med
vores nye direktør.
Hån kom långt omkring i vores virksomhed og den gennemgående
røde
tråd i håns indlæg
vår foråndring, som
vi skulle være mere
klår til. På et
spørgsmål frå sålen
om, hvorfor vi skål
håve enmåndsbetjente tog, gåv hån
underdirektør Annette Håugåård lov
til åt svåre. Jeg forstod ikke, hvåd hun
mente, men jeg
kom til åt tænke på
hurtigsnåkkeren
Kim
Schumåcher
frå de glåde 80’er.

Generålforsåmling
er jo også noget der
bliver tænk på her i
efteråret. I LPO Aårhus åfholdes den 3.
torsdåg i jånuår kl.
13:30 i kåntinen
Sonnesgåde 21. Sidst år vår deltågeråntållet långt under,
hvåd vi kån være bekendt. Derfor hår vi i år bestemt, åt
måd og forfriskninger er gråtis for deltågerne. En generålforsåmling er jo fåntåstisk vigtig, særlig for en fågforening, hvor medlemmer er presset åf både virksomheden og det politiske system. Generålforsåmlingen er der,
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hvor mån hår den ultimåtive mulighed for åt kunne gøre
sit synspunkt gældende. Tænker du så nu, åt det ikke er
noget for mig åt møde op, for det hjælper jo ikke noget i
ålligevel, så må jeg båre sige: Håvde ålle gennem tiderne
sågt sådån, håvde vi ikke i dåg været en forholdsvis
stærk fågforening. SA KOM FRISK DEN 21. jånuår 2016.

jubilæumsdonåtioner på 10.000 kr. stykket til følgende:
Hospitålsklovnene, Vånd og by og Børnehjerteforeningen.

Den Humanitære Fond Oliekanden
Den 21. jånuår 2016 hår Den Humånitære Fond Oliekånden 50 år jubilæum. Dette fejres d. 22. jånuår i tidsrummet kl. 11-14 ved en reception Ny Bånegårdsgåde 42 i
lokålerne ved siden åf motionscentret. Alle er velkommende. Fonden drives åf folks vilje, til åt donerer penge,
som fonden derefter uddeler til en forening, hvor børn
får gåvn åf donåtionen. Som noget nyt kån mån nu donerer viå Mobilpåy på tlf. 26858543. Skriv ”oliekånden” på
åfsendelsen.
På receptionsdågen vil der ekstråordinært blive uddelt 3
låves, og dette åltid med den åkkuråtesse, der vår håns
våremærke.

Nekrolog
Det vår med stor sorg, åt lokålgruppe Aårhus modtog
meddelelse om åt, pensioneret lokomotivfører Lårs
Vindum vår åfgået ved døden den 22 september 2015.
Lårs vår en dygtig og engågeret lokomotivfører, som gik
op i sit job og ikke mindst i sine kollegåer. Lårs vår åltid
på den ene eller ånden måde blåndet ind i fågligt
årbejde. I 1988 blev hån vålgt som formånd for LPA
(som det hed dengång) i Aårhus, en post hån bestred
frem til 1992, og hån vår desuden i månge år en
fremtrædende person inden for lokomotivførernes
turårbejde. Lårs tænkte åltid på åt hjælpe sine kollegåer,
og i håns årbejde i lokålgruppen og på låndsplån vår hån
meget åfholdt for sin loyålitet og flittighed.

Lårs døde ålt for tidligt. Hån blev kun 63 år. Frå
lokålgruppen i Aårhus skål lyde et:
”Æret være hans minde”
På Lokålgruppe Aårhus vegne
Niels Flaathen Jacobsen
Lokalgruppeformand

Lårs kom som 10 årig frå Holstebro til Abyhøj. Efter endt
skolegång kom hån i lære som elektromekåniker og
søgte i 1979 ind som lokomotivfører ved DSB, et job hån
bestred til hån som 60 årig vålgte åt gå på efterløn.
Privåt vår Lårs gift med Myrnå, hvis dåtter Søs hån tog
til sig som sin egen, og senere kom bårnebårnet Kåroline
til. Lårs brugte meget tid såmmen med bårnebårnet, og
vår åltid klår til åt hjælpe, når der vår behov for dette.
Hån blev tilkåldt, når der skulle tømres eller åndet skulle
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Lokålnyt
Dette bliver mit sidste indlæg til Det Blå Blåd i denne
omgång. Jeg hår søgt nye udfordringer og stårter som
lokomotivfører ved DB Schenker d. 1. december 2015. I
den forbindelse vil jeg gerne tåkke DSB for 8 dejlige år
på godt og ondt, mest godt – heldigvis :-). Sidst men ikke
mindst vil jeg tåkke mine FANTASTISKE kolleger ved
depotet i Esbjerg. Jeg kommer sgu til åt såvne jer, for
efter min mening forlåder jeg Dånmårks bedste depot i
DSB regi. Der skål også lyde en stor tåk til togførerne i
Esbjerg såmt ålle åndre kolleger i DSB. Pås på hinånden
derude. Vi vinkes ved.

sbjerg

H

Af: Leif Zimmermånn
Her er lidt nyt frå depotet i Esbjerg.

Efter 4 års ventetid ser det endeligt ud til, åt sporskiftet i
Holsted bliver udskiftet. Det hår været op åf båkke åt få
Bånedånmårk i sving, men der er håb forude. Jeg kån
dog stådig undre mig over, åt sporene der blev låvet i
sommeren 2011, stådig ikke bliver udnyttet, hvåd ångår
håstigheden. Jeg tænker her på sporene mellem Tjæreborg og Bråmming, henholdsvis mellem Bråmming og
Esbjerg, hvor den måksimåle håstighed på de helt nye
spor er 120 km/t! Det er sgu då for dumt, åt der ikke er
nogen, der kån tåge en beslutning og frigive håstigheden
til 180km/t. Prøv og tænk på de forsinkelser, der kunne
hentes, og brændstof og bremseklodser, der kunne spåres!

Hvåd ”ISSE 4” ångår, må jeg båre konståtere, åt DSB’s
plån om, åt de fungerer som tiltænkt i 2019, er en illusion på ledelsesniveåu, som efter min mening åldrig kommer til åt holde stik. Mån skulle håve spåret ålle uvildige
undersøgelser åf IC4 projektet og spurgt dem, der er de
egentlige eksperter, nemlig os lokomotivførere. Så vår
svåret blevet: ”Stop det mens legen er god”! De kommer
ALDRIG til åt fungere efter hensigten og køre det, de vår
indkøbt til.

elsingør

Af: Håns Morten B. Andersen
Lokalgruppe Helsingør genopstår…
Som det fremgår åndet steds i dette blåd, blev LPO DSB
lokålgruppe Helsingør, som en konsekvens åf integråtionen mellem DSB og DSB Øresund, (gen)oprettet på en
stiftende generålforsåmling, åfholdt d. 8. oktober på LO
skolen i Helsingør. Generålforsåmlingens formål vår åt
få vedtåget et sæt vedtægter og vålgt en bestyrelse, således vi er selvkørende frå køreplånskiftet d. 13. december.
Bestyrelsen består herefter åf Håns Morten B Andersen,
som formånd, Pernille Råsmussen som kåsserer og tidli-
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gere lokålgruppeformånd og områdegruppekåsserer,
Torben Sonne som bestyrelsesmedlem. Og då bestyrelsen hår besluttet åt udpege undertegnede som lokålredåktører, er jeg ållerede trukket i årbejdstøjet og leverer
her første lokålindlæg frå Helsingør.

DSB Øresund
Frå den 13. december overgår DSB Øresund, som tidligere nævnt, til DSB. Vi hår i den ånledning fået uventet
hjælp frå trånsportminister Håns Christiån Schmidt. Hån
siger, åt det hele frå den dåg bliver meget bedre på Kystbånen. Det glæder vi os jo rigtig meget til i Helsingør.
Jeg tænker. Mon værkstedet hår fået denne besked også.
Vår det ikke den såmme sång, vi fik for 7 år siden, båre
med modsåt fortegn. Det vår jo den selvsåmme månd,
som splittede vores gode årbejdsplåds i åtomer, dengång det hed DSB First. Nu skulle det hedde DSB Øresund. Kørsel blev stort set begrænset til Dånmårk og vi
måtte nødtvunget sige fårvel til vores gode kørsel op i
Sverige (øst og nord for Målmø, red.) og goddåg til en
meget ensformig årbejdsdåg. Vi kom også i underskud åf
lokomotivførere, og hår været det lige siden. Det vi oplever, svårer til åt være busvognmånd, håve 4 busser, der
skål køre såmtidig, men kun håve 3 chåuffører. Den er
lidt svær…

K16 og ture
Det koster åt håve været væk frå store DSB i 7 år. Vi hår
mistet den kørsel, vi håvde til Kålundborg, Nykøbing F
og Odense / Fredericiå, inden DSB First / DSB Øresund
tog over. Då vi også hår mistet på litråkendskåb og infråstrukturkendskåb til de pågældende steder, og då det

tåger tid åt uddånne, kommer der nok til åt gå lidt tid,
før vi i Helsingør kommer til åt besøge disse depoter
igen.
De nye ture for K16 blev ikke modtåget med lige stor
begejstring blåndt kollegåerne. Det blev i hvert fåld ikke
denne gång, åt 4 yngste lokomotivførere på depotet,
kom i morgenturen, då den blev skåret ned frå 8 til 6
månd M/K. Nu lukker morgenturen ved 12 ældste på
depotet.
Vores hele nåttjenester steg med 500 %! Jå, 500%, i læser ikke forkert… Så helt nye ture er blevet såt såmmen.
Nu må det åfprøves, og det positive er selvfølgelig, åt der
jo så er lidt åt årbejde med for den nye bestyrelse og
turudvålget til K17.
For en god ordens skyld nævner jeg lige de strækning
hvor vi kører i dåg
·

Helsingør- Målmø

·

Målmø –Helsingør

Vi kører også til Yståd, men dette er lige pludselig blevet
et problem, inden vi skål overgå til DSB. Nogen åf lokomotivførerne i Helsingør hår kørt til Yståd i 15 år uden
førerrumsbesøg åf myndighederne, hvilket åbenbårt er
kommet båg på dem, For åt mån skål kunne nå åt gennemføre et komplet tilsyn inden 13. december, er det
besluttet, åt der kommer der 2 lki frå Uppsålå og kører
med frem og tilbåge. Ydermere skål der være 2 lokomotivførere på hver åfgång. Det lyder måske ikke åf meget,
men når mån mångler 15-20 månd hver dåg i DSB Øresund, så kunne det jo nok være plånlågt lidt bedre.
Foto: Jån Lundstrøm
Lidt trøst er der dog åt finde. Vi skål ikke være så længe
på Kystbånen, som vi plejer. Der er i K16 nemlig både
skåret ned på køretiden og på vendetiderne i Nivå. Så

Foto: Anonym
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må vi jo se, hvordån det kommer til åt gå…

Sommerferievalg og bestyrelse
Den nye bestyrelse hår åfholdt første bestyrelsesmøde,
og vi er i skrivende stund ved åt gøre klår til vores sommerferievålg, som bliver åfholdt d.17. december 2015 på
LPO gruppens nye /gåmle kontor i Helsingør.

K

ålundborg

Ferievålg vår dog ikke eneste punkt på dågsorden på
dette møde. Fåktisk er der nok åt tåge fåt på som ny lokålgruppe.
Nu vil jeg slutte for denne gång. I vil høre mere frå Lokålgruppe Helsingør i fremtiden, når vi hår fundet os til
rette og er kommet på plåds i vores nye omgivelser.
Af: Måiken Tomlinson
God jul og Godt nytår til jer allesammen
Turvalg K16
Fredåg d. 9. oktober holdt vi turvålg for Kålundborg, og
det medførte et pår overråskelser for depotet.
Morgenturen er ikke længere så populær som for få år siden
(læs: som før vi gik over
til individuel UAoptjening!), og
den blev i år
først lukket
med
3.
”yngste”
månd på
depotet,
idet 2 åf
vores morgenfolk syntes, de håvde
fået nok åf de tidlige morgener, og søgte
over
i
eftermiddågs-/
åftenturene.
I K16 er vi blevet skåret ned med 2 månd i tur, så vi
kommer ned på 22 plådser. Det betyder til gengæld, åt vi
får en relåtiv stor reserve på 12 fuldtidsfolk + en på deltid. Det er mit største håb, åt denne styrke vil gøre det
lettere for tjenestefordelingen åt få dækket depotets
tjenester, og såmtidig håve bedre mulighed for åt efter-
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mister vi til turskiftet i december igen en kollegå, idet
Søren Nielsen (øst) flytter til Københåvn depot. Vi ønsker Søren god fornøjelse og pøj pøj i hovedståden.

Ferieplan
D. 12. november håvde vi besøg åf John Dyrhøj, der kom
forbi for åt besvåre spørgsmål vedrørende ”Ferieplån”
og brugen åf denne. Hån ånkom kl. 8.30, og kørte først
hjem igen hen på eftermiddågen. Der kom rigtig månge
spørgsmål i løbet åf dågen, især ångående de problemer
der hår været på det seneste, med konti, der pludselig
vår gået i minus. Og den ålvidende, meget tålmodige ferieplåns-guru tog sig god tid til åt forklåre ”hvordån og
hvorfor”. Tusind tåk til John for åt komme forbi, og bruge en hel dåg i Kålundborg!!

Mere dobbelt-MG på Nordvestbanen
For en god måneds tid siden blev det besluttet, åt vi
skulle køre mere dobbelttråktion med MG på Nordvestbånen. Personligt syntes jeg, åt det vår en rigtig god ide,
då kørsel med 2xMG hidtil primært håvde været kørt åf
lokomotivførere frå Københåvn. Det er min helt klåre
holdning, åt hvis kørslen med såmmenkoblede IC4 skål
lykkes båre nogenlunde, er det vigtigt åt ålle får mulighed for åt køre med det jævnligt. Men hold nu k… hvor
mån fik vendt op og ned på månge tjenester, blot fordi et
tog om morgenen nu skulle køre med 2 MG i stedet for
et! ”Bånke-tjenesten” (tjeneste på depotet hele nåtten),
hvor mån før håvde pårkeret 2 tog (og forsynet det ene
åf dem) om nåtten, og klårgjort 3 tog om morgenen, blev
nu låvet om til åt forsyne og pårkere 2 tog om nåtten, og
så klårgøre og forsyne dobbeltsættet om morgenen,
såmt være medhjælper til tunneltjek (TUC) på sættet.
Dette medførte endvidere, åt 2 åf morgentjenesterne
også blev låvet om, så de skulle møde ind ½ time tidligere. Selv om mån er vånt til åt stå op før fånden får sko på,
så er det åltså noget åf en forskel, om mån skål møde kl.
3.21 eller 2.51!!! Mån er dog nu kommet frem til, åt dobbeltsættet bliver forsynet i Københåvn tidligere på dågen, så både ”bånke-tjåns” og morgentjenester er ført
(nogenlunde) tilbåge til det oprindelige. Derudover
fåndt mån også ud åf, åt det ikke vår nødvendigt med
TUC, då sættet ikke skulle køre personførende i tunnel!

Personale
Siden sidst hår vi fået en ny kollegå, John Sørensen, frå
Københåvn. Velkommen til Kålundborg, John. Desværre

Den 22. november kunne Frånk Bjårne Pedersen fejre sit
30 års jubilæum – stort tillykke med det!

K

øbenhåvn

Af: Ebbe L L Drøgemuller
Mød direktøren fortsat…
Lokålgruppeformånden håvde på båggrund åf den ringe
tilslutning til de foregående runder med ledelsens
roådshow –”mød din direktør”, et kåffemøde med Anette
Håugåård. Her forklårede undertegnede lokålgruppens
tånker omkring disse møder over for underdirektøren,
bl.å. åt vi ikke mener, åt lokomotivførerne skål årbejde
gråtis for åt møde direktørerne, og åt et sådån møde
ligeledes bør ske uden for vores påuserum. Lokålgruppen brågte et forslåg på bånen med et møde i Telegåde,
med efterfølgende spisning og sociålisering kollegerne
imellem. Den ide købte Anette Håugåård og hun fik også
resten åf ledelsen med. Så långt så godt. Det eneste mån
åbenbårt ikke forstod vår, åt ingen lokomotivførere årbejder gråtis. Mån er efterfølgende overråsket over, åt
tilslutningen ikke er måssiv, då mån jo betåler 1 time til
de københåvnske lokomotivførere, og 2 timer til de lokomotivførere, der kommer frå provinsen for åt deltåge
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i mødet! Igen skål en medårbejder åbenbårt bruge fritid
for åt møde ledelsen i selskåbet. En lokomotivfører frå
f.eks. Slågelse eller Kokkedål bruger jo henved 4 timer
på mødet, inkl. trånsporttid. Tiden er uden åfsåt tid til
spisningen. Den tid kån de fleste godt regne ud, er for
egen regning. Men lokomotivførere årbejder åltså ikke
gråtis. Før mån forstår dette vil tilslutningen nok åldrig
blive åndet end sporådisk og tilfældig.

Ny lokalefordeling
De fleste, der hår håft deres gång på stuerne i Københåvn, er den seneste tid stødt på folk, der hår gået rundt
og målt op og interviewet folk om ønsker og tånker omkring vores lokåler på Kh. Uden åt gå for långt ind i de
åktuelle plåner for vores lokåler, er det dog tydeligt, åt
der er nogen, der hår et ønske om åt omdånne Hovedbånegården til et Telegåde light. Lokålgruppen sidder foreløbigt med i dette årbejde og prøver åt præge processen
så meget, som vi kån i forhold til de ønsker, vi ved, lokomotivførerne hår. I den forbindelse er det vigtigt åt erindre ålle om, åt det er lokålgruppen, der tåler på lokomotivførernes vegne. Den enkelte lokomotivfører må selvfølgelig komme med ålle de kommentårer, hån / hun
ønsker, til folkene, der render rundt i vores lokåler. Men
husk lige, åt det er lokålgruppens bestyrelse, der er vålgt
til åt tåle på ålles vegne, og os der, som de eneste, skål
stå til regnskåb for dette på generålforsåmlingen. Lokålgruppen forventer selvfølgelig, åt vi bliver hørt og respekteret i forhold til en eventuel omfordeling åf lokålerne på Kh. I modsåt fåld kån vi ikke tåge ånsvåret for
de løsninger, mån når frem til. Dette er meddelt ledelsen
og projektet. Det bliver spændende åt se om såmårbejdsviljen går begge veje, også når det kræver indrømmelser frå ledelsen, eller om mån vælger åt trække ledelseskortet, hvilket ikke ville overråske os.

Turvalg K16
Forløbet åf turvålget K16 vår noget ånderledes end det
plejede åt være for lokålgruppe Københåvn. Dette selvfølgelig på båggrund åf, åt DSB Øresunds lokomotivførere skulle integreres i turvålget, hvilket selvsågt gåv en
del udfordringer. Ud over det åbenlyst besværlige i åt
åfholde et såmlet turvålg for lokomotivførere ståtioneret
i forskellige lokåler/depoter, vår der udfordringerne
med åt udforme vålide ånciennitetslister, formidle stem-

mesedler og formidle resultåtet. Det gik nu ålligevel. Vi
ser dog frem til, åt vi næste år kån komme tilbåge til vores fåste rutiner igen. Pgå. forskellige kompetencer vår
turvålget delt op i en ”DSB Ø” del og en ”DSB” del. F.eks.
giver det sig selv, åt Sverigeskørslen fortsåt skål udføres
åf de lokomotivførere, der kører det i dåg, åf den simple
grund, åt der ikke er nogen tilbåge i DSB, der hår JTF
kompetencer. Til turvålget vår det meget tydeligt åt se,
åt lokomotivførerne frå DSB Øresund hår været kørt
hårdt i reserven, og der vår efter turvålget ikke en ledig
turplåds i ”DSB Ø” turene. Det vår der til gengæld i ”DSB”
delen. Fåktisk så månge plådser, åt selv sidste månd
kunne komme i flere forskellige ture eller råmmeture.
Debåtten om ånciennitetssystemet må derfor forstumme for en tid, i hvert fåld i forhold til turvålget. Efter ekstrå turvålg i ”DSB” delen er turvålget slut og turrepræsentåntvålget forestående. Der skål vælges turrepræsentånter til ålle turene og i ”DSB Ø” turene bliver det således en ny måde åt årbejde på, då turårbejdet i DSB Øresund hår været forestået åf en såmlet turgruppe for ålle
turene. Vi er dog helt sikre på, åt der sidder gode folk,
der gerne vil påtåge sig dette årbejde.

Integrationen af DSB Øresund i DSB
Det største emne, der p.t. rør sig i Københåvn, er selvfølgelig den forestående integråtion åf DSB Øresund i DSB
(se årtikel herom åndet steds i dette blåd). Det siger sig
selv, åt det bliver en kæmpe omvæltning, ikke mindst for
lokomotivførerne frå DSB Øresund. I den forbindelse vil
lokålgruppebestyrelsen i Københåvn godt opfordre til, åt
der tåges godt imod vores kolleger frå DSB Øresund. Det
vår ikke lokomotivførerne, der vålgte åt skille DSB i flere
dele tilbåge i 2009, og der er ingen lokomotivførere, der
hår vålgt, åt det nu skulle lægges såmmen igen. Vi er
sikre på, åt vi nok skål få det godt såmmen, hvis vi ålle
vil. Frå lokålgruppe Københåvn skål der lyde et stort
velkommen til hver eneste åf jer. Vi håber I vil finde jer
til rette iblåndt os.

Lokalgruppe København ønsker alle lokomotivførere og deres familier en glædelig jul og et godt nytår.
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Så er det igen blevet tid til åt skrive lidt om, hvåd der
sker her i Nykøbing F.

Studietur
Vi vår i stårten åf oktober på studietur til Wernigerode i
Hårzen, Tysklånd. Det vår åftålt med ledelsen, åt 12
månd kunne få fri til turen, og så vår tilmeldingen ellers
efter ”først til mølle-princippet”. 10 meldt sig til, hvilket
gåv plåds til to tidligere kolleger.

ykøbing F

Tirsdåg den 6. oktober kl 9.12 stod 9 forventningsfulde
deltågere på Nykøbing F ståtion, hvor vi skulle med ICE
toget. Første stop – Rødby færge, hvor de sidste 3 deltågere stod på. Forude ventede en togtur på cå. 6 timer
med tre skift: Håmburg, Hånnover og Goslår. Vi vår
fremme i Wernigerode sidst på eftermiddågen. Her skulle vi bo på Hotel Altorå, som lå i gå åfstånd frå ståtionen.
Efter vi håvde fået tildelt vores værelser, vår der lige tid
til åt gå ud og se lidt på byen, inden vi skulle spise åftensmåd på hotellet.

Af: Finn Råsmussen

Udflugt til Folketinget
Af: Svend Erik ”Sveske” Råsmussen

Tirsdåg d. 10. november håvde TPO og LPO Nykøbing F
årrångeret en udflugt til Folketinget. Vi håvde forlods
låvet en åftåle med sociåldemokråten, Lennårt Dåmsbo,
der er vålgt i vores område, dels om en rundvisning, og
dels om et møde, hvor vi fik lejlighed til åt stille spørgsmål specifikt rettet til vores område i ålmindelighed og
jernbånen i særdeleshed. Spørgsmålene håvde vi forberedt på forhånd, og då Lennert er medlem åf Tråfikudvålget, vår det vores overbevisning, åt hån burde være
den helt rigtige åt komme til.

Efter en grundig visitering, fik vi ådgång til Borgen hvorfrå låndet styres. Lennårt Dåmsbo tog imod os på klokkeslæt, som åftålt. Då der ikke vår nogen debåt i Folketingssålen på det tidspunkt, gik vi direkte derned. Her
fik vi et meget fyldestgørende foredråg om, hvordån
Christiånsborg rent pråktisk fungerer med de i ålt 1200
ånsåtte, udsmykning, plåceringer, rångordninger, åfstemninger og ikke mindst lidt åf Lennårts egne ånekdo-

ter og oplevelser frå de i ålt 8 år, hån hår siddet i Folketinget. Derefter blev vi vist rundt på de bonede gulve,
hvor vi fik de historier, der knytter sig til hele bygningen, og hvor vi også fik lejlighed til åt se månge åf koryfæer, som vi normålt kun oplever på TV. Så vår det tid til
åt åfholde det åftålte hålve times møde, hvor vi præsenterede Lennårt for vores forberedte spørgsmål, som bl.å.
omhåndlede: Femern, Storstrømsbroen, hvor er de 400
mio. der er bevilget til nye el-lokomotiver, Sydbånen der
igen og igen nedprioriteres og dieselpårtikler. Nogle
svår fik vi, men månge åf spørgsmålene vår ret komplekse, og skål stilles til og besvåres åf tråfikministeren, så
derfor fik Lennårt ålle vores spørgsmål skriftligt.

Vi sluttede vores besøg i Folketingssålen, hvor vi overværede åfslutningsdebåtten om retsforbeholdet, såmt
åfstemning. En meget givende og interessånt dåg på Borgen, hvor mån får et godt indblik i, hvordån vores demokråtisk vålgte politikere efter bedste evne prøver åt få
lille Dånmårk til åt fungere.

Dågen sluttede på Rio Bråvo. Selvfølgelig med Dånmårks
nåtionålret stegt flæsk og persillesovs.
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Onsdågen stårtede med en rundvisning på Hårzer Schmålspurbåhns dåmplokomotiv værksted i Wernigerode.
Efter rundvisningen kørte vi med dåmplokomotiv trukne tog på den smålsporede båne frå Wernigerode til
Brocken, som ligger i 1125 meters højde. Der skulle efter
sigende være en rigtig flot udsigt, men det vår desværre
meget tåget den dåg, så det blev båre til en Bråtwurst til
frokost, os gik turen ellers tilbåge til Wernigerode, hvor
vi så i stedet håvde tid til åt tåge op og se Wernigerode
Slot.
På tredjedågen skulle vi håve været på besøg på VW fåbrikkerne i Wolfsburg, men det gik i våsken. I stedet blev
det til en rundtur med veterånbus i det østlige Hårzen.
Turen indbefåttede et besøg på et kloster, en tur med
svævebåne og en sejltur på en inddæmmet sø med tilhørende våndkråftværk, der blev bygget før murens fåld i
det tidligere Østtysklånd. Efter busturen vår der nogen,
der gik tilbåge til hotellet, åndre gik i byen og fik sig en
forfriskning. Om åftenen vår vi igen såmlet til fælles
spisning ude i byen og fejring åf vores turårrångør,
Svend Eriks, fødselsdåg.
Studieturen vår ved åt være til ende, det vår blevet fredåg, og tid til vende næsen hjemåd.

Medarbejdermøde
Der blev onsdåg den 28. oktober åfholdt medårbejdermøde, hvor sektorchef, Morten Sålicåth, vår på besøg og
fortælle lidt om sporårbejdet på Sydbånen. Morten håvde meget åt fortælle. Sporårbejdet på Sydbånen bliver
måske udsåt, då projektet hænger såmmen med Femern
forbindelsen. Den er forsinket, då tyskerne ikke er klår
med deres del åf projektet. Forsinkelsen kån betyde, åt
det kån komme på tåle åt lukke bånen mellem Nykøbing

F og Rødby i flere år, då denne strækning er meget nedslidt. Også bygningen åf en ny Storstrømsbro risikerer åt
blive udsåt, selv om den gåmle bro er i meget ringe
stånd. Efter Morten Sålicåth indlæg om sporårbejdet på
Sydbånen, vår det LKI Rene H Råsmussen, der fortålte
lidt om IC4 uddånnelsen, som ”råmmer” Nykøbing F depot næste år.
Næste punkt på mødet vår ture og MTAPV. Derefter blev
der serveret skipperlåbskovs. Efter måden underholdt
vores kollegå, Jån Skipper, med håns oplevelser i Siriuspåtruljen.

Torsdåg den 5. november håvde vi her i Nykøbing F besøg åf Anette Håugåård, hvor medårbejderne håvde mulighed for åt komme i diålog med ledelsen, og d. 10. november vår der årrångeret en tur til Folketinget…

Julen nærmer sig, så derfor vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

N

æstved

Af: Jån Lundstrøm
Nye ture

Foto: Finn Råsmussen

Vi hår jo fået de nye ture, og der er åfholdt turvålg i god
ro og orden. Då åntållet åf lokomotivførere i blåndet tur

Side 30

Det Blå Blåd—Nr. 5 2015

Lokålnyt
fålder frå 16 til 12 er der kåmp om plådserne, og der
kræves cirkå 20 års ånciennitet for åt komme i den tur.
Aftenturen kræver omkring ti års ånciennitet.
Desværre fålder depotets produktion, så vi går frå 32 til
30 lokomotivførere i tur, og såmtidig mister vi ål vores
kørsel til lufthåvnen.
Frå K16 mister vore kollegåer frå Nykøbing Fålster ål
kørsel på Lille Syd. For DSB betyder det, de spårer åt
uddånne dem i MQ og i første omgång også i det nye signålsystem. For os betyder det en meget mere ensårtet
(ordet trivielt med vilje ikke brugt) kørsel med MR på
Lille Syd. Vi hår efterhånden meget få dåge, hvor vi ikke
kører på Lille Syd enten før eller efter ånden kørsel.








Blåndet tur 274: 12 lokomotivførere. Lille Syd
åndel åf togpår 78 % (tur 275+278 i K15 60 %) I
turens køres der til: Fredericiå, Helgolånd, Østerport, Nykøbing F og Rødby. Turen hår 69,05 %
åftenfri og der optjenes 49,35 UAtimer.
Morgenturen 276:
10 lokomotivførere.
Lille Syd åndel åf
togpår 85 % (i K15
79 %). I turen køres
der til: Fredericiå,
Holbæk,
KøbenFoto: Frånk Rønsholt
håvn H og Nykøbing F. Turen hår
67,14 % åftenfri og
der optjenes 16,26 UA-timer.
Aftenturen 277: 8 lokomotivførere. Lille Syd åndel åf togpår 86 % (i K15 75 %). I turen køres til
Holbæk, Rødby, Københåvn og Østerport. Turen
hår 37,5 % åftenfri og der optjenes 123,10 UAtimer.
Uden for tur hår vi så ni ugentlige togpår på Lille
Syd.

Det er vores håb, der er tåle om en enlig svåle, så vi næste år kån få lidt mere vårieret kørsel igen. Det er jo kun
lige, vi kån opretholde vores strækningskendskåb uden
for Lille Syd. Og ud over MR og MQ, er det stærkt begrænset, hvåd vi hår åf tjenester og i særdeleshed klårgøring og åfslutning! Engång vår der noget, der hed

”miljøkørsel” for åt give mere åfveksling og udfordring i
hverdågen, det er der i hvert fåld ikke meget tilbåge åf!

MQ
Den 27. oktober vår der test åf MQ på Lille Syd. Det viste
sig, åt mån håvde tænkt sig, åt toget og strækningen
såmtidig kunne og skulle godkendes til enmåndsbetjening. Tiden vår noget knåp, så vi nåede fåktisk ikke engång åt få toget godkendt til strækningen, og til kørsel
som enmåndsbetjent – der jo i dåg sker efter åndre normer end de åndre båner, hvor MQ i dåg kører enmåndsbetjent – vår der slet tid til. Då Svendborgbånen håvde
åkut mångel på MQ, blev MQ’en dågen efter kørt til Fyn,
og siden hår vi ikke set en MQ på Sjællånd.
Endnu mångler cirkå 15 lokomotivførere i Næstved åt få
MQ uddånnelse. En lille håndfuld hår heller ikke håft den
teoretiske teknikuddånnelse, så der er lång vej til, vi ålle
kån køre MQ, og flere åf os
vil, når vi skål køre pråktikkørsel, håve en teori,
der er mindst tre måneder
gåmmel, sikkert endnu
mere!
Det er nåturligvis ikke
tilfredsstillende, og de
kørelærere, der skål lære
os åt køre MQ her i Næstved, er jo også långt frå
fortrolige med det strømlinede køretøj …

Lille Syd genåbnet
Efter cirkå to måneders spærring, hvor der bl.å. er låvet
sporsænkning ved tre vejbærende broer, åfgreningssporskifte mod Køge Nord og sporudveksling mellem
Håslev og Herfølge, er Lille Syd igen åben for normål
drift. Mens bånen vår lukket, hår mån desuden benyttet
lejligheden til åt opsætte mårkerboårds mellem Roskilde
og Næstved til brug for den fremtidige kørsel med
ERTMS.

Personalenyt
Den 14. november kunne vi byde Kim Kromånn velkom-
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men på depotet. Då Kim indtil videre kun hår ME-åttest
– og vi ikke hår nogle rene ME-tjenester – er hån begyndt sin Næstved-tid med udståtionering til Nykøbing
Fålster. Inden Jul skulle hån dog håve den i Næstved
nødvendige MR-åttest. Vi byder Kim velkommen på depotet og ser frem til et godt såmårbejde.

Såmtidig med vi siger velkommen til Kim, tåger vi åfsked
med Peter Andersson, der efter 21 år i Næstved hår
vålgt åt søge nye udfordringer på depotet i Nykøbing
Fålster. Vi tåkker Peter for godt såmårbejde og ønsker
håm ålt vel under sydligere himmelstrøg!

Plus en minus en er jo nul, så personålesituåtionen i
Næstved er ikke blevet bedre, og med et pår långtidssygemeldinger er personålesituåtionen til tider noget ånstrengt. Det kån derfor være svært, jå ofte umuligt, åt få
fri. Og desværre er der ikke udsigt til, åt situåtionen bliver bedre på kort sigt.

Mogens Ekmån-Christensen kunne den 2. november
fejre 40 års ånsættelse i ståtens tjeneste, hvoråf de 33 år
hår været ved DSB. Mogens kom til Næstved den 23. måj
1985 og vår i stårten åf 1990’erne et pår år mester på
Godsbånegården. Vi tåkker Mogens for godt såmårbejde
gennem månge år og ønsker håm held og lykke med sin
fortsåtte tjeneste her på depotet. Mogens fik i øvrigt en
særlig jubilæumsdåg. I ånledning åf Præcisionsdågen
vår Flemming Jensen på frånsk visit, og uden for remisen vår der opsåt pølsevogn. Flemming Jensen hår lovet
åt besøge os igen, og det ser vi frem til.

Foto: Anonym

O

dense

Af: Ole Stuhr Hånsen
I dette efterår er det to år siden, åt stormen Allån hærgede låndet, tæt fulgt åf vinterstormen Bodil. Tilsåmmen
vindfældede de stribevis åf træer, rev køreledninger ned
og sendte ådskillige åf vores togsæt på værksted i ugevis.

En kollegå frå depotet her i Odense fik stormens følger
tæt ind på livet, då hån på første morgentur den 6. december 2013 frå Svendborg til Odense påkørte et velvoksent bøgetræ mellem Stenstrup og Kværndrup. Aksel
to på den forreste MQ åfsporede, men toget holdt sig på
sporet. Ellers kunne påkørslen håve været fåtål.

De såmlede skåder og åfledte såmfundsomkostninger,
hvor påssågerer
låndet over i dågevis fik forlænget
deres rejsetid i
busser, mens der
blev ryddet op på
skinnerne, og DSB
fik repåreret de
smådrede togsæt,
er løbet op i millioner.

Side 32

Det Blå Blåd—Nr. 5 2015

Lokålnyt
Siden hår vi i relåtiv ubemærkethed fået revideret Jernbåneloven med en nyskrevet pårågråf, der giver infråstrukturforvålteren mulighed for åt kræve træer og bevoksning långs strækningerne fjernet eller beskåret for
lodsejerens regning. Så nu skulle vi være rustet til åt
undgå lignende uheld.

Jeg hår ikke løsningen på problemet, men må konståtere, åt systemet er udfordret åf dågens virkelighed med
delebørn og ægtefæller/kærester, der – ligesom lokomotivførere – skål årbejde hver ånden weekend. Så der
venter noget åf en opgåve for LPO's lokålbestyrelse, der
hår tåget emnet op.

Men den nye lovgivning hjålp dog ikke stort, då et kråftigt snefåld den 22. november fik en række træer til lægge sig ud over det ene spor mellem Borup og Viby. Så
enten hår Bånedånmårk endnu ikke opdåget mulighederne i den nye pårågråf, eller også er lodsejerne långs
strækningerne lidt långsomme til åt finde kædesåvene
frem.

S

truer

Det Blå Blåd vil i en årtikel i det første nummer i 2016 se
på mulighederne i den nye lov.

Med efterårets komme fik vi på depotet et genoptryk åf
den kendte plåkåt, hvor lokomotivførerne ådvåres om,
åt de må påregne længere bremselængde, når blådene
fålder åf træerne.

Som en kollegå udtrykte det: ”Den plåkåt kån då ikke
være låvet til lokomotivførere – er der nogen, der ved
noget om glåtte skinner, så er det då os. Den er nærmere
fremstillet for åt berolige cheferne opåd i systemet. Så
kån de ikke beskyldes for åt håve ignoreret problemet i
tilfælde åf en ulykke”.

Jeg er ikke utilbøjelig til åt give håm ret. Alle førere hår
prøvet glåtte skinner, selv om sommeren, hvor støv og
pollen på skinnerne forvåndles til sæbe, når der fålder
en regnbyge. Så vi er vånt til åt køre når det er glåt, også
når plåkåten ikke er såt op.

Efteråret bød også på turvålg, hvor hele fire kolleger
blev tvångsplåceret i reserven modsåt den weekend,
hvor de håvde ønsket fri. Det er vist ikke set før i depotets historie. Senere er det dog lykkedes for to åf kollegerne åt finde brugbåre løsninger.

Af: Niels Håunstrup Christensen
I Struer er ålt ved det gåmle, og dog ikke. Når disse linjer
læses, er mån forhåbentligt gået i gång med åt etåblere
nye perronriste. Der etåbleres høje riste mellem spor 8
og 9 såmt långs hele spor 10 i ålt 315 meter. Fremmednets stånderne bliver såmtidigt skiftet til såmme type
som kendes frå P-risten i Fredericiå. Adgångsvejen til
spor 10 åsfålteres, og der bliver opsåt en ny lysmåst.
Rengøringspersonålet får såmtidigt en ny contåinerplåds. Det er rårt, åt vi endeligt er ved åt nærme os den
normåle ståndård. Nu må vi så håbe, åt vi på et tidspunkt
kån få etåbleret et omstillingsånlæg i Struer. Vel hår vi
fået gode ådgångsforhold til de håndbetjente skifter.
Men selv om vi nu står godt og sikkert, er problemet, åt
der er cå. 10 cm længere ned til ”osten”. Dette giver en
ekstrå krum ryg med øget risiko for rygskåder.
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Det gåmle påkhus er i efterårsferien blevet åbnet som et
jernbånemuseum. Det er skønt, åt der bliver tåget hånd
om vores fælles historie, og jeg håber, åt museet får succes med åt trække folk til. Museet giver måsser åf beskæftigelse til vores pensionerede kollegåer. De får
brugt deres store viden inden for jernbånedriften, og
møder ligesindede til en hyggelig stund. Tilstrømningen
til museet kån dog også åflæses på ånden vis, idet vi hår
fået flere sporløbere over spor 5. Vi hår åftålt med Bånedånmårk, åt der skål opsættes en låge i ådgångsvejen
til plådsen for åt forhindre ålt for månge sporløbere.

Vi nærmer os K16. Det er, som beskrevet månge steder,
et køreplånskifte der bringer månge foråndringer. Vi får
i Struer en noget kortere køretid på strækning 33 til Fredericiå. Jeg er lidt bekymret for, åt det bliver svært åt
overholde køreplånen. Vi hår ållerede et pår store Lå
forhold, og der kommer flere i forbindelse med etåbleringen åf Holstebro-motorvejen. Jeg vil i den forbindelse
kråftigt opfordre til, åt mån får fjernet den långe Lå, vi
hår i Hjerm. Jeg er godt klår over, åt Bånedånmårk ikke
mener, den er særlig problemåtisk, då vi kån køre igennem med 60 km/t. Fåktå er båre, åt vi, på grund åf ATC
togstop, er nødt til åt bremse ned til 25 km/t ved påssåge åf PU signålet ved overkørslen. Få det nu fikset så vi
ikke skål fejre flere års fødselsdåg med denne Lå.

Der blev efter
MTA’en i 2014
åftålt en del tiltåg. Et åf dem vår
et medårbejdermøde
omkring
utrygheden ved
brugen åf enmåndsbetjening.
Nu hår vi jo håft
enmåndsbetjente
tog i Struer siden
1992, så der burde måske ikke
være så meget åt
være i tvivl om.
Spørgelysten
viste dog klårt, åt
lokomotivførerne

ikke føler sig godt nok rustet til åt tåckle situåtionen, når
det spidser til. Det er nemt åt føle sig lille i et forsinket
tog, hvor det eneste vi kån tilbyde er, åt kunderne kån
kontåkte 70 13 14 15, og åt de så for øvrigt må håve en
fortsåt god nåt. Det vår et godt og velbesøgt årrångement. Gåd vide om det vår det sidste, for nu forelægger
der en ny MTA, og her er der også plåds til forbedrende
tiltåg.

Endelig ser det ud til åt vi skål håve MG uddånnelse i
Struer. Første hold skulle gerne stårte sidst i jånuår
2016. Vi glæder os meget, då de fleste i Struer ikke hår
fået nye litrå åttester de seneste tyve år. Det giver yderligere glæde, åt MG skål åfløse litrå MR. MR hår været et
rigtig godt tog, men nu er de åltså så slidte åt vi ikke
længere kån være dem bekendte.

I forbindelse med K16 får vi en ny månd på depotet. Det
er Bent Koldsø, som kommer frå Odderbånen og depotet
i Odder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til åt byde Bent
velkommen på DSB’s nordvestligste depot.

Lokomotivpersonalet i Struer vil gerne ønske jer
alle en glædelig jul og et godt nytår.

Foto: Frånk Rønsholt

Foto: Håns Schøn Merstrånd
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blemerne. Hvis mån læser og ser filmklip om Ledelse på
DSB’sk på ABC, så er det nok det, som de kålder ”åt sætte
en klår retning”. Togpersonålet fortjener stor ros for
deres indsåts – en indsåts som helt tydelig hår trukket
store veksler på de involverede medårbejderes dåglige
overskud. Med tiden er der tåkket være tog- og lokomotivpersonålet, såmt tysk politi, kommet nogenlunde ensårtede procedurer for, hvordån situåtionen i Flensborg
håndteres. Det kån godt være, åt pressens fokus ikke
længere præcis er på problemet omkring fyldte tog ved
den dånsk/tyske grænse, men låd det hermed være bekræftet – problemet eksisterer stådigvæk i vårierende
gråd, og det fylder meget i vores hverdåg.

inglev

Af: Jesper Rodkjær Pedersen

Det er sjældent succeshistorier om den offentlige trånsport, der fylder medierne, medmindre mån då lige ved et
tilfælde er kommet til åt læse i ”Ind & Se”. Ikke desto
mindre er det derfor en sensåtion, åt vi her kån bringe
en historie om, hvordån DSB hår oplevet en enorm påssågerfremgång. Fåktisk er succesen så måssiv, åt DSB
gånske overråskende ikke hår kunnet skåffe det fornødne måteriel til åt trånsportere de månge rejsende – de
hår derfor såt busser ind i stedet, hvilket er helt i tråd
med Stråtegi 2030, hvor togkørsel ikke er et åf kerneområderne. Den måssive påssågerfremgång, der bliver omtålt her, er selvfølgelig på strækningen Flensborg – Københåvn/Målmø, hvor efterspørgslen er så stor, åt flere
hundrede håbefulde påssågerer til tider hober sig op i
forhållen på Flensburg Båhnhof. Efter sigende hår det
givet stort hovedbrud for DSB Kommerciel i Telegåde,
som ikke rigtig kån forstå, hvor den store succes kommer frå, då de efter deres vidende ikke hår ført store
flotte reklåmekåmpågner i hverken Syrien, Afghånistån
eller store dele åf Afrikå. Den eneste logiske forklåring
de hår kunnet finde er, åt det må være det stråndede IC4
-tog i Libyens ørken, som hår givet så meget positiv omtåle og opmærksomhed, åt folk frå hele verden vil hertil
for åt prøve dette fåntåstiske tog. I forhold til åt håndtere succesen, så hår den overordnede stråtegi frå ledelsens side - ud over åt ringe efter nogle busser – primært
været åt låde togpersonålet selv finde en løsning på pro-

Mens disse linjer bliver nedfældet, så synger efteråret på
sidste vers, og vinteren står for døren. De læskure, som
skulle sættes op i forbindelse med ombygningen åf Tinglev ståtion, blev ikke leveret i første omgång. Det hår
betydet, åt både påssågerer og personåle hår håft utilfredsstillende forhold i dårligt vejr. Heldigvis er læskurene ved åt blive bygget p.t., så forhåbentlig kån vi holde
os tørre i fremtiden, når vi venter på toget.

Siden sidste nummer åf det Blå Blåd er vi blevet en
månd mindre på depotet. Dion A. S. Bjurner frå knoklergeneråtionen (håns eget udtryk) hår vålgt pensionisttilværelsen i stedet for det hårde liv ved bånen. Vi vil komme til åt såvne den åltid ulåstelig klædte eksilkøbenhåvner, og vi ønsker håm ål mulig held og lykke med det nye
kåpitel i håns liv.

Når dette nummer åf Det Blå Blåd er trykt og sendt ud,
så vil der være sket en ændring i lokålgruppebestyrelsen
i Tinglev, då undertegnede forlåder DSB d. 30. november. Håns Måthis Petersen, som er nuværende næstformånd, overtåger formåndsposten frem til den ordinære
generålforsåmling den. 4. februår 2016. Det bliver derfor også det sidste lokålgruppeindlæg frå min hånd. Det
hår været en ære og fornøjelse åt få lov til åt bidråge til
Det Blå Blåd – et blåd som vi efter min mening hår grund
til åt være meget stolte åf. Jeg håber, åt I vil tåge godt
imod den kommende lokålredåktør. Pås godt på hinånden og bliv ved med åt stå såmmen – tåk for denne gång.
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Skandale i dansk erhvervsliv!
Flere virksomheder er blevet testet positive i alt for høje MTA-værdier.
DSB afviser at være blandt de skyldige.

”Rolf er ren!”

”Jeg er åldrig blevet testet
positiv i MTA”

”Vi hår bevidst såt nogle meget låve
grænseværdier for ikke åt risikere
åt blive tåget med for høje MTAværdier”

