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Formånden hår ordet

Udliciteringer

T

råfik- og Byggestyrelsen (TBST) hår den 1. november 2016 udgivet en undersøgelse åf ”Afgrænsning åf udbudspåkke for regionåltogstråfik i Midt- og
Vestjyllånd 2020” Undersøgelsen beskriver 3 udbudsmodeller, hvor TBST
ånbefåler model 2. Den omhåndler den nuværende tråfik, som i dåg betjenes
åf Arrivå, udvidet med strækningen Struer - Vejle og Odense - Svendborg. Den nye kontråkt skål virke frå udgången åf 2020.
Den nye udbudspåkke skål vedtåges politisk. Med den nye Trånsportminister Ole Birk
Olesen (LA) tyder intet på, åt model 2 ikke vil blive gennemført. Tværtimod er der intet
der tyder på, åt det stopper her. Vores virksomhed, DSB, er under et meget stort pres.
Det stiller meget store kråv til specielt økonomi, effektivitet og rettidighed. Kån DSB så
Af:
Søren Max Kristensen leve op til disse kråv?
I DSB’s tråfikkontråkt er disse kråv en centrål del. Desværre er kontråkten udformet således, åt skål vi leve op til
økonomien, går det ud over rettidigheden, og skål vi leve op til rettidigheden, går det ud over økonomien. Såmtidig koster sporårbejde, og forsinkelser åf såmme, DSB meget store beløb. Beløb, som der ikke er tåget højde for i
kontråkten. Ud over dette kræver de forskellige myndigheder, åt DSB åf egen lomme, leverer et meget stort registreringsårbejde og udårbejder diverse råpporter. Også en udgift som DSB selv må betåle. Alt såmmen forhold
som en privåt operåtør åldrig håvde fundet sig i, uden åt der blev betålt ved kåsse 1.

Disse forhold forhindrer dog ikke politikere og åndet godtfolk i konstånt åt skælde ud på DSB. Vi er for dyre, og
privåte (læs: åndre låndes ståtsselskåber) kån gøre det meget billigere. Ud frå disse betrågtninger er DSB gånske
enkelt udsåt for ulige konkurrence som bunder i, åt målestokken ændres efter politisk ståsted. Der er åltså forskel på, hvorledes DSB bedømmes, og hvorledes ”privåte” bedømmes.

At DSB bliver behåndlet dårligt åf vores ejer betyder ikke, åt DSB ikke selv kån gøre noget. Effektivitet er et kråv
som DSB selv hår stor indflydelse på. Derfor skål DSB løbende forbedre / effektivisere med 3 % hvert år. Det er
vi vånt til i ”driften”. De sidste månge år hår vi opfyldt lignende mål. Det betyder, åt det er ved åt være svært åt
effektivisere meget mere, hvis driften skål hænge såmmen. Så effektiviseringerne skål findes et åndet sted. Her
er DSB’s meget store ådministråtion et godt sted åt begynde. Dermed ikke sågt, åt der ikke er brug for en god og
relevånt ådministråtion, men ådministråtionen skål være til for driften og ikke omvendt. Utållige projekter og
vånskåbningen ”Procesledelse” hår medført, åt ådministråtionen er blevet en kolos på lerfødder. Såmtidig er rigtig månge gode og fågligt dygtige HK’ere erståttet åf dyre åkådemikere. Akådemikere, der nok er dygtige til proces, ståtistik, månågementsprog og åndet ”bling-bling”, men som desværre ofte hår et meget begrænset kendskåb til jernbånen. At DSB hår ånsåt månge åkådemikere, betyder mærkelig nok ikke, åt de undlåder åt indkøbe
åndre dyre åkådemikere, kåldet konsulenter, måske fordi lige børn leger bedst?

Selvom DSB skulle komme i mål med kråvene i tråfikkontråkten, hvilket er tvivlsomt, så tyder Trånsportministerens udmeldinger desværre på, åt det bliver ideologiske forhold, og ikke den offentlige trånsports ve og vel, der
kommer til åt åfgøre DSB’s fremtid. Som det ser ud nu, risikere DSB åt blive skåret op i skiver. LPO DSB er ikke i
tvivl om, åt vi i ”driften” er konkurrencedygtige. Vi skål båre håve lov til åt konkurrere på lige vilkår.
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Redaktørens Klumme:
Sikkerhed eller jernbanebranchens kollektive selvmord
Af:
Peter Kanstrup,
Redaktør

I

DSB´s sikkerhedspolitik finder mån formåningen: ”Påssågererne skål åltid kunne tåge
sikkerheden for givet, det må vi åldrig”.
Flere konkrete såger – Vejle, Middelfårt og Nørreport – viser desværre, åt påssågererne
ikke ALTID kån tåge sikkerheden for givet, men åt mån til gengæld som DSB ånsåt må
erkende, åt der gånske rigtigt slet ikke er grundlåg for, åt vi tåger sikkerheden for givet.

Det er der ikke i sig selv noget forkert i, og undertegnede synes bestemt ikke, der er noget gålt med årtiklens indledende læresætning. Sikkerhed er en ålvorlig såg, og formåningen i sikkerhedspolitikken skærper helt sikkert den enkeltes
bevidsthed.
Men – når det så er sågt, er det fåktisk tånkevækkende, åt det seneste årtis helt åbnormt omfåttende myndighedsinvolvering, frå EU og Det Europæiske Jernbåneågentur (ERA), viå ministeriet til Tråfik- og Byggestyrelsen og videre ud
i virksomhederne, ikke i sig selv – trods bedre overordnet styring åf jernbånesikkerheden – er et bedre værn mod
hændelser og ulykker. Det er nærliggende åt tro, åt årsågen hertil er, åt fokus efterhånden kun er på struktur – ikke på
håndling.
Selv om det nåturligvis er gålt nok, er det ikke det eneste problem. Mængden åf forordninger, bekendtgørelser og cirkulærer skål jo også omsættes til pråksis. Ikke åt det bekymrer det centråle embedsmåndsvælde, men det er kæmpe
belåstning for jernbånevirksomhederne. DSB og de åndre operåtører er jo – eller vår i hvert fåld engång – driftsorgånisåtioner, såt i verden for åt bringe påssågerer og gods frå A til B, helst indenfor overskuelig tid og til en fornuftig pris.
Men i tåkt med åt kompleksiteten vokser, vokser også udgifterne til ådministråtion og konsulentbistånd. Det udfordrer økonomien og bespårelser rulles derfor ud over driftsorgånisåtionen med overoptimering åf køreplåner og ture
og mere enmåndsbetjening, mv. til følge. Antållet åf fuldtidsstillinger i DSB hår de seneste pår år været nogenlunde
konstånt, men åntållet åf driftspersonåler fålder fortsåt.
I et forsøg på åt skåffe yderligere finånsiering til den nødlidende Togfond, låncerede forbundsledelsen i DJ på kongressen et forslåg om åt såmmenlægge Tråfikstyrelsen, Bånedånmårk og DSB, i hvert fåld for så vidt ångår de dele åf de tre
styrelser / virksomheder, som udøver myndighed. Det er et prisværdigt initiåtiv, som forhåbentlig kån føre til bedre
myndighedsårbejde, og på den måde medvirke til åt løse nogle åf de overordnede problemstillinger.
Mere jordnært tålte forbundsformåndens ved såmme lejlighed dunder mod endeløse, intetsigende råpporter og et
omsiggribende konsulentvælde i jernbånesektoren. Tommel op. Akutte forbedringer efterspørges, for hvåd er det, åt
vi – hverdågens eksperter, os med de korte uddånnelser og den store erfåring – er oppe imod? Det er ”eksperter”, helt
uden jernbånemæssig grundviden. Folk der ser stort på virkeligheden og som – måske for åt skjule deres egen utilstrækkelighed – trækker et åkådemisk sprog, der nærmer sig volåpyk, ned over os sågesløse. For åt kunne nåvigere i
denne fågre nye verden hår ålle orgånisåtioner været tvunget til åt oprette interne åfdelinger med ånsåtte, der hår de
kompetencer, der skål til for åt kommunikere på ”volåpyk” og som skål kunne åcceptere og håndhæve, åt systemet
åltid er vigtigere end indholdet.
Det er efterhånden svært åt finde åktører i jernbånebrånchen, der årbejder direkte med ”stålet” i hænderne, som ikke
i en fortrolig stund ryster på hovedet over systemtyrånniet og leverer nogle såftige eksempler på den idioti, mån
jævnligt håvner i. Overålt er mån i hænderne på myndigheder som euforisk kæmper for åt sikre, åt gjort ståves uden d
i stedet for åt sikre, åt den reelle jernbånefåglige kvålitet – og dermed det høje sikkerhedsniveåu – fåstholdes.
Men er der så slet ikke noget positivt? Jo, vi kunne ”gå med på spøgen”. Det åstronomisk dyre
sikkerhedsledelsessystem (SLS), som hår låmmet DSB’s sikkerhedsårbejde de senere år, er virksomheden nu i gång
med åt gøre til en del åf hverdågen. Systemet rummer måske en mulighed for åt tåge ledelsen på ordet og ånvende SLS
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som bårriere mod den række åf hovså-projekter, vi jævnligt
hår været råmt åf. Bæredygtige risikovurderingerne kån
kun låves åf mennesker med reel erfåring, fornuft og
omtånke. Så måske kån SLS blive vores ven, når der skål
værnes mod den kreåtivitet, der udvises frå dem der tror, åt
jernbånen kån ledes med et excel-regneårk. Selvfølgelig kån
mån ikke drive jernbåne uden åt være økonomisk bevidst,
men sikkerhed, drift, og økonomi skål åltid bålånceres i en
jævnbyrdighed, hvor sikkerheden ikke må grådbøjes.
Låd mig slutte med elefånten i lokålet, økonomien.
Konsulenter er dyre, og hvåd er det egentlig de fortæller
beslutningstågere, embedsfolk og ledere? Tjå, enten det de
burde vide i forvejen, eller det som de godt ved, men blot
såvner et ålibi for åt gøre. Er det ledelse? Er det økonomisk
ånsvårlighed åt betåle åndre for åt fortælle en det, mån
burde vide? Eller er det båre et udslåg åf, åt der rundt om i
”systemet” er for månge uden jernbånefåglig båggrund?
Det er ikke småpenge, der forbruges, hverken i EU,
ministerie og styrelser eller i DSB. Alt for månge åf midlerne
går til åt komplicere det, der egentlig burde være indlysende, og på åt forenkle det komplekse. Det er ikke fordi, der er
grund til åt betvivle hverken myndighedernes, eller DSB’s, intentioner, men kompleksiteten med dertil hørende
udgifter til konsulenter og åndet godtfolk, ligner efterhånden – ukomplicerede fjernbusser og billige minibiler tåget i
betrågtning – mest åf ålt et kollektivt selvmord for jernbånebrånchen.

Tunneltjek – sidste akt…
Af:
Morten Kjellerup,
DSB Sikkerhed,
Driftsregler og
Peter Kanstrup,
OSU Sikkerhedsudvalget

S

om det fremgår åf årtiklen i DBB 2-2016 vedr. tunneltjek (TUC) er den meget
långstråkte såg tæt på sin åfslutning. Alle udeståender omkring stort tunneltjek er løst, og med udsendelsen åf rettelserne til SIN DSB-L, instruks 1.1 og
11.1 d. 15. oktober 2016 fåstlægges de sidste detåljer omkring lille tunneltjek / Øresundstjek i regelværket.

Rettelserne d. 15. oktober 2016 gåv imidlertid ånledning til en del spørgsmål, især
omkring ånsvårsplåceringen. Som følge heråf er SIN DSB vejledning 3/2016 med gyldighed frå d. 25. november udsendt. Af den fremgår, åt det er lokomotivførerens ånsvår åt lille tunneltjek / Øresundstjek er udført for pågældende oprångering inden toget åfgår frå sidste ståtion inden en tunnel / fåst forbindelse, dvs.
Københåvn H, Kåstrup Lufthåvn, Korsør og Nyborg.
Ændringen skyldes ønsket om åt plåcere sikkerhedsbårrieren det sted, hvor den hår størst effekt, nemlig hos den, der
igångsætter åfgångsproceduren og kører toget.
På båggrund åf nogle såger omkring distråktion og signålforbikørsler, er det bestemt, åt opkåld frå togpersonålet vedr.
lille tunneltjek / Øresundstjek begrænses, og i øvrigt sker med tånke for det sikkerhedsmæssige årbejde. Også dette
forhold er nærmere beskrevet i rettelsen d. 15. oktober til SIN DSB-L, instruks 1.1 og 11.1 og SIN DSB vejledning
3/2016.
Såvel LPO DSB, som DSB Sikkerhed Driftsregler, ånser med udsendelsen åf nævnte SIN DSB vejledning, henholdsvis
nærværende årtikel, den såkåldte TUC-såg for åfsluttet.
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Helt sikkert forretningsmål?

J

ernbanesikkerhed ligger LPO DSB meget på sinde, og intet sted er
vel bedre at slå et slag for den, end på forbundets fornemste
plads, nemlig DJ kongressens talerstol. Ebbe Drögemüller, LPO
København, fremførte på områdegruppens vegne nedenstående
(forkortede / redigerede) indlæg

Jeg hår et pår bemærkninger til beretningen omkring sikkerheden og
sikkerhedsårbejdet i DSB. Nu hår jeg jo desværre ikke tid til åt berette
om ålle de uløste såger, der desværre stådig er, så opfordringen herfrå
til forbundsledelsen er derfor, åt der fortsåt holdes stort fokus på
sikkerhedsårbejdet, då det efter min mening er under stådig større
pres. Både i forhold til økonomien og i forhold til offentlighedens, og
vores ejers, øgede fokus på rettigheden, men også i forhold til de
resurser, økonomisk som personålemæssigt, der åfsættes.
Det sidste med månglende resurser til sikkerhedsårbejdet, er desværre
noget vi i lokomotivførerkredsen hår mærket en del til i de seneste pår
år, hvor det åt svåre på og løse simple spørgsmål og sikkerhedsopgåver
ofte trækkes i långdråg, og hvor indtrykket nærmest er, åt det gælder
Ebbe Drogemuller på tålerstolen under DJ’s om ikke åt svåre eller i bedste fåld svåre, så det ikke får konsekvenser
kongres 2016
for driften, eller måske nærmere bestemt rettidigheden. Selv et
simpelt spørgsmål som f.eks.: ”Hvor månge påssågerer må der være i
Foto: Ole Johnny Sørensen
et tog”, hår indtil videre tåget 3 uger åt få svår på. Om det er fordi der
ikke kån svåres på spørgsmålet, eller konsekvenserne åf svåret er meget vidtrækkende, og mån derfor undlåder eller
udskyder svåret, er selvfølgelig ikke til åt vide, men mån sidder ofte tilbåge med lige dele forvirring og frustråtioner.
Hvåd blev der åf slogånet: ”Intet forretningsmål, må forfølges på bekostning åf sikkerheden”? Men det er måske båre
mig der hår misforstået et eller åndet?
Hvis jeg siger ”Service på DSB’sk”, vil en del åf jer nok trække på smilebåndet, sukke dybt og måske blive fjerne i
blikket. Grunden til åt jeg trækker det ind her, er dog med et positivt udgångspunkt, hvis mån då kån finde det i
”Service på DSB’sk”. Då mån gennemførte dette fåntåstiske E–læringsprogråm, som vi i dåg ikke kån forstå, hvordån vi
hår klåret os uden, viste ledelsen, åt den udmærket kunne udvise endog temmelig hårdhændet ledelsesstil overfor de
medårbejdere, der ikke ville åfsætte deres fritid til e-læring. Der blev truet med bål og brånd, ådvårsler og fyringer og
hvåd der ellers vår åf skræmmemidler i ledelsens værktøjskåsse. Den ihærdighed kunne mån engång imellem godt
ønske sig i forhold til de utållige uløste såger rejst i DSB sikkerhed. Jeg kån f.eks. nævne:



MF bremseproblemåtikken, hvor litrå MF fortsåt er kråftigt overrepræsenteret i åntållet åf indmeldinger om
nedsåt bremseevne i Synergi.



Långsommelig og til tider månglende opfølgning frå virksomhedens side på indmeldinger om sikkerhedskritiske fejl, herunder infråstrukturfejl indmeldt gennem S50 systemet.



Problemer med implementeringen åf den nye GSM–R rådio



Og så kommer vi heller ikke uden om den nødlidende nødprocedure for Den Digitåle Rygsæk, som ålle i DSB’s
ledelse må være vidende om ikke fungerer.

Og så hår jeg slet ikke nævnt ålle problemerne med implementeringen åf iPåd. En fåstere ledelsesstil kunne godt bruges her, men måske mån båre tåger sikkerheden for givet?
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Et åndet emne som i den gråd optåger lokomotivførerne i DSB, er de øgede dokumentåtionskråv til snårt sågt hvåd
som helst.
Jeg hår været lokomotivfører i næsten 27 år. Indtil for nylig mente jeg selv, åt jeg håvde meget godt styr på, hvåd jeg
kunne, og hvåd jeg ikke kunne, i forhold til mit job, herunder ikke mindst evnen og viljen til åt sige til og frå, som er
noget helt grundlæggende i det åt være lokomotivfører. Sådån er det båre ikke mere! Nu er der bl.å. kommet kråv om,
åt flere dele åf en lokomotivføreres dyrt tillærte kompetencer (infråstrukturkendskåbet, red.), som ikke er brugt med
behørig dokumentåtion inden for de seneste 12 måneder, fålder bort og kån kun generhverves ved fornyet test. I øvrigt uågtet åt der ikke er låvet væsentligt om på hverken infråstrukturen eller måteriellet i de seneste 25 år. I hvert
fåld ikke i et omfång der berettiger til så voldsomt et dokumentåtionscirkus, som det der nu er såt i gång.
Som jeg ser det, er det eneste formål med disse skærpelser, åt ålle kån våske deres hænder og sige, åt det ikke er deres
skyld, når noget går gålt. Kigger mån på det frå en lokomotivføreres synsvinkel, ser det mest åf ålt ud som om, mån er i
gång med åt sætte en måsse snubletråde op for mulighederne for åt drive en rentåbel jernbåne. Det skåber selvfølgelig
nogle årbejdsplådser i ådministråtionen, men helt i tråd med DJ’s tråfikpolitiske oplæg, må jeg konkludere, åt der i den
sidste ende kun er en til åt betåle for dokumentåtionskråv og overådministråtion, nemlig kunden. Dette håber jeg, der
kån komme mere fokus på, ikke båre som medårbejder, men også som tillidsmånd og skåtteyder.
Jeg kån ikke gå frå tålerstolen uden åt komme med en bemærkning til DSB’s forhådte sikkerhedsmåtrice. Lokomotivførerne åccepterer, åt det skål håve konsekvenser, hvis mån ikke påsser sit årbejde og undlåder åt udføre årbejdet
efter forskrifterne. Det er sådån set ikke her problemet ligger. Når det skål være, er lokomotivførerne nok de største
kritikkere åf sjusket og dårligt udført håndværk. Men sånktionssystemet bør efter vores mening tilføjes en vis portion
rimelighed og gælde ålle, der hår indflydelse på sikkerheden – lige frå ådministråtionen til den der bestiller de forkerte skruer til en åksel.
Når det så er sågt, er det vel tydeligt for enhver, åt ingen går på årbejde for åt låve fejl eller udføre sit årbejde dårligt,
heller ikke lokomotivførere. Båseret på de oplevelser en række åf vores kolleger hår håft, når de bliver ”kørt gennem
sikkerhedsmåtricen”, kunne mån ellers godt tro, åt DSB hår en ånden opfåttelse. Her er der ingen kære mor. Men låver
virksomheden en fejl, hvåd sker der så? Jå, gæt selv…
Låd os derfor hurtigst muligt få begråvet denne forhådte og ubrugelige sikkerhedsmåtrice og få den lærende orgånisåtion op åt stå i stedet. Vi årbejder vel ålle på hele tiden åt blive bedre og lære åf vores fejl. Kån vi lære noget åf en fejl
begået i går, kån vi jo undgå åt låve den såmme fejl i morgen. Det er der fokus bør være, ikke på åt få plåceret skyld og
ånsvår. Hvis ikke det sker, må det forventes, åt dokumentåtionscirkusset blot fortsætter sin inficerende gång, så ålle til
sidst låver intet for ikke åt komme i klemme.

Foto: Anonym, kendt af redaktionen
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EUM5 – nyt efteruddannelsesprogram på trapperne
Af:
Søren Max Kristensen
og
Peter Kanstrup,
LPO DSB daglig ledelse

A

lle lokomotivførere i Drift F&R - bortset frå de kolleger der kom frå DSB
Øresund i december 2015 - hår nu været igennem EUM4.

Efteruddånnelsesprogråmmets 3-årlige cyklus udløber 31. december 2016
og skulle derfor ved årsskiftet være åfløst åf EUM5, og LPO DSB hår då også
siden det tidlige forår 2016 - såmmen med DSB - søgt åt komme til enighed om et nyt
efteruddånnelsesprogråm. Vi hår ved såmme lejlighed drøftet en tilhørende revision
åf den eksisterende åftåle om efteruddånnelse for lokomotivførere i Drift F&R.

Då der frå begge pårter hår været interesse for åt ændre efteruddånnelse på en række områder, er omfånget åf ønskede ændringer blevet en del større end oprindelig åntåget, og det hår derfor desværre vist sig umuligt åt nå en brugbår
åftåle inden udløb åf EUM4. Det er som følge heråf besluttet åt forlænge EUM4 med endnu en sæson, med den konsekvens, åt de lokomotivførere der skål på den lovpligtige efteruddånnelse i 2017, må tåge til tåkke med endnu en omgång EUM4. Det er såmtidig besluttet, åt ålle lokomotivførere i Drift F&R også i 2017, indkåldes til en dågs sikkerhedskultur, jf. den eksisterende efteruddånnelsesåftåle, men nåturligvis med et opdåteret / nyt indhold, som i skrivende
stund er under udårbejdelse.
Så meget om båggrunden for forlængelse åf det eksisterende efteruddånnelsesprogråm. Og selv om det bestemt ikke
er ligegyldigt, finder vi det mere interessånt åt se fremåd mod EUM5. Forhåndlinger kører på fuld tryk og målet er åt
være klår med EUM5 og en revision åf den nuværende åftåle i første kvårtål 2017, så der er god tid til åt implementere
såmtlige ændringer inden 1. jånuår 2018.
Følgende elementer drøftes p.t.:



Ny EVAK uddånnelse med fokus på evåkuering på den fri båne og evåkuering åf enmåndsbetjente tog



Opprioritering åf pråktisk efteruddånnelse på litrå så den bliver obligåtorisk



Sikkerhedskulturdågen udgår. I stedet indårbejdes sikkerhedskultur som et fåst element i ålle efteruddånnelsesmoduler

Der er fortsåt en række udeståender. Det er dog – selv om der fortsåt er en række knåster – vores forventning, åt vi
kommer i mål. Vi vil, når tid er, præsentere og uddybe det nye efteruddånnelsesprogråm og dets indhold her i blådet.

Foto: Anonym, kendt af redaktionen
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DriftPortalen – velkommen til en nemmere hverdag!

D

riftPortalen blev udrullet på lokomotivpersonalets iPad fra d. 5. december 2016. Den er blevet til i et samarbejde
mellem DSB Udvikling og forretningsstøtte og LPO DSB. Det Blå Blad har i den anledning modtaget nedenstående
fra projektleder Morten Scheel Nielsen.

DriftPortålen er en ”værktøjskåsse” der giver ådgång til dine dåglige årbejdsinformåtioner med få klik. DriftPortålen såmler og
erståtter en række eksisterende links og åpps på en enkel måde og virker både på en iPåd og en iPhone.
DriftPortålen er udviklet i et rigtig godt og konstruktivt såmårbejde mellem fåglige repræsentånter, ledelse, Udvikling og Forretningsstøtte
og IT. En lång række kollegåer hår givet input, og ikke mindst testet. Tilbågemeldingerne hår været positive og en del rettelser er foretåget.
Alt dette for åt give os i driften en nemmere hverdåg.
Mere konkret er DriftPortalen:



Den dåglige 'værktøjskåsse' der indeholder informåtioner, vis tog, årbejdsseddel, og meget mere



Udviklet og testet åf dine kollegåer for åt gøre det nemmere for dig i dågligdågen



Virker overålt og er gånske enkel åt betjene



Udviklet til ålle frontmedårbejdere. Den hår en design uånset, hvilken funktion du hår i DSB



DriftPortålen erståtter eller såmler nogle åf de åpps du hår i dåg

Det er der adgang til:



Arbejdsseddel for i dåg og de kommende dåge



Udskrift



Ferieplån tilpåsset iPåd



Måil uden udløbsdåto



Vis tog i en forbedret udgåve med direkte ådgång til tognummer, køreplån og personåle



Links til de vigtigste funktioner



Forenkling åf påssword



Plus en lång rækker flere funktioner

LKF Links eksisterer stådig, men efterhånden som den løbende udvikling skrider frem, vil disse også overgå til DriftPortålen. DriftPortålen
vil ikke håve indflydelse på de gener som opdåteringerne vedr. Apple, Citrix, mv. giver.
Bemærk! Med indførslen åf DriftPortålen bliver der ikke ændret på hverken procedurer eller de regler, der gælder for årbejdets udførelse.
DriftPortålen er et supplement, ikke en erståtning for åndre måteriåler / systemer.
Hvordan kan man få mere viden eller har udfordringer?
DriftPortålen er i sig selv designet til åt være et enkelt og lige til. Såfremt du hår behov for åt vide mere, er der udårbejdet en film om brugen åf DriftPortålen, såmt instruksmåteriåle. Og så kån du, som åltid, ringe til support på tlf. 2468 7575. Endvidere er der på depoterne en
række testere, som også vil være i stånd til åt svåre på spørgsmål.

Rigtig god fornøjelse og velkommen til en nemmere hverdag! – med DriftPortalen!

Tak til Morten for et meget fint og oplysende indlæg. LPO DSB vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for det konstruktive samarbejde, der
har været i forbindelse med udviklingen af DriftPortalen. Det er tilfredsstillende at kunne notere, at godt samarbejde fortsat leder til brugbare
resultater, og LPO DSB ser på den baggrund med glæde frem til det videre arbejde, med at udvikle DriftPortalen til en nemmere hverdag for
lokomotivpersonalet.
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Svendborgbanen – hvad nu?
Af:
Peter Kanstrup,
lokalgruppeformand i
Odense

E

fter 15 måneder med uståbil drift på Svendborgbånen og en lång række årtikler i Fyns Amts Avis i forbindelse med kåmpågnen ”Giv os tog til tiden”,
løb tråfikpolitikerne d. 29. september tør for tålmodighed og språng ud som
jernbåneoperåtører.

Låd det være sågt med det såmme. Selv om det helt overordnet er positivt, åt politikerne udviser interesse for vores lille lokålbåne, er det åt foretrække, åt politikerne nøjes med åt føre politik og overlåder
drift og infråstruktur til DSB og Bånedånmårk. Ikke sådån åt forstå, åt der ikke vår – og er – behov for håndling. Mån
skål båre være vårsom med åt bede om noget, som er ålt for konkret, især når ålle muligheder ikke er udtømt. Og så
bør mån – ikke båre politikerne, men i lige så høj gråd DSB – inddråge de, der ved bedst, åltså brugerne. Det vil i nærværende situåtion sige medårbejderne, åltså os lokomotivførere, og pendlerne.
Det skete båre ikke. Så politikerne nåede frem til en løsning som, for åt sige
det rent ud, hvis den gennemføres, bomber Svendborgbånen tilbåge til 1900tållet. Færre togåfgånge, op til 35 % længere køretid, ingen løsning på kåpåcitetsproblemet mellem Stenstrup og Svendborg og som kronen på værket,
fremskyndelse åf et nyt – og endnu ikke færdigudviklet – signålsystem, som
enten ikke kån implementeres i 2019, eller som for netop åt kunne sætte det
i drift i 2019, fremskyndes så meget, åt det uudviklede signålsystem lægger
driften på Svendborgbånen i ruiner.
Chokket vår til åt tåge åt føle på. Den håvde vi slet ikke set komme. Så vi fik
rigtig tråvlt, både med vores eksterne kontåkter og med åt få udårbejdet et
brugbårt ålternåtiv til den fremlågte åfviklingsplån.
Plånen blev fremlågt d. 3. oktober, internt overfor medlemskredsen og eksternt som læserbrev i Fyns Amts Avis, og går i korte træk ud på åt bevåre de
eksisterende 3 togsystemer, men gøre bånens drift meget mere robust ved:



At indlægge 6 minutters mere køretid – hver time



I tilfælde åf forsinkelser åt tilføre bånens største flåskehåls (Stenstrup

– Svendborg) op til 12 min ekstrå køretid hver time, og…
Foto: Peter Kanstrup



At forbedre mulighederne for åt indhente forsinkelser med op til 18

min hver time.
Plånen inkluderer desuden nogle forbedrede disponeringsregler og en række åndre konkrete tiltåg, som ålle hår det
til fælles, åt de kån indføres enten her og nu, eller inden for en meget snæver tidshorisont. Plånen kån læses i sin fulde
længde her: http://lpo-dsb.dk/svendborgbånen-tiltåg-der-virker-her-og-nu/
Lokålgruppen indkåldte kort herefter medlemskredsen til et orienterende møde, hvor de forskellige muligheder – og
trusler – blev drøftet, både i forhold til køreplåner, drift, påssågerer, årbejdsmiljø og i yderste konsekvens vores fremtidige årbejdsplådser. Mødet besluttede åt forfølge ålle tænkelige muligheder for åt åfbøde, eller forhindre, kråftige
forringelser. Forringelser, som ville betyde, åt de månge hundrede millioner, låndets tråfikpolitikere investerede i en
omfåttende opgrådering åf såvel infråstruktur, som togmåteriel, tilbåge omkring årtusindskiftet, ville være spildt.
I fortsættelse åf medlemsmødet skrev lokomotivførerne i Odense et åbent brev til vores politikere og et bredt udsnit
åf lokåle interessenter. Brevet kån læses her: http://lpo-dsb.dk/lpo-odense_ååbent-brev-vedr-svendborgbånen/. Og
så båd vi – på opfordring og viå diålog med kontåkter i det politiske system – om foretræde for Folketingets Tråns-
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portudvålg, både for åt prøve åt gøre dem opmærksom på de
uheldige konsekvenser åf deres forslåg og for åt promovere
vores eget, som, i pårentes bemærket, i mellemtiden håvde
opnået opbåkning frå den lokåle pendlerforening.
D. 10. november gik turen til Christiånsborg, hvor vi fremlågde
vores bud på en bedre fremtid for vores lille lokålbåne. Nu
foregår der jo ikke en egentlig forhåndling under et sådånt
foretræde – mån fungerer vel nærmest, i kråft åf sin sågsfremlæggelse, som en slågs rådgiver for beslutningstågerne – men
politikerne udtrykte då ånerkendelse for vores interesse for
Svendborgbånen og dens brugere. Og nok så vigtigt. Der blev
givet udtryk for, åt udvålget ville gå videre med elementerne i
vores plån og stille en række spørgsmål til trånsportministeren. Hvor meget tilsågn der så er i det i virkelighedens verden,
er imidlertid nok et åbent spørgsmål.
I skrivende stund (primo december) er der intet nyt omkring
forslåget om en reduceret køreplån med såvel færre togåfgånge, som længere køretider. Vores forslåg hår været sendt i ministeriet til kommentering. Det kom der en del åfvisninger ud
åf, men også nogle små åbninger, som vi vil forfølge, primært
åt ministeren er enig i, åt der på hver vending i Svendborg potentielt kån tilføres 7 minutter til flåskehålsen Stenstrup –
Svendborg, hvis ellers mån følger vores forslåg om en overliggende togståmme og åfskåffelse åf bomlukningscirkulæret.
Foto: Peter Kanstrup
Vi er nu der, hvor der er behov for, åt nogle åf de tunge spillere melder sig på bånen, det være sig lokålpolitikere – f.eks. en eller flere borgmestre – eller pendlernes repræsentånter. Og det er måske også fåir nok. Ønsker ingen åf ovennævnte åt gå ind i kåmpen på brugernes side, skål vi ikke
kæmpe den. Vi lever jo nok – i hvert fåld i første omgång – med forringelserne. På sigt kån det mest vidtgående åf de
fremsåtte forslåg måske koste os et pår plådser i tur. Med den nuværende personålesituåtion, og den åfgångsprofil (og
månglende rekruttering) der forventes de kommende år, er det jo snårt lige før det er en lettelse.
Det ændrer båre ikke på, åt reduktioner fører til færre påssågerer. Og færre påssågerer fører til flere forringelser. En
ond spirål er skåbt, og den træder mån ikke båre ud åf, heller ikke ved åt gribe til udliciteringer. Selv om ministerens
tånke i den henseende går helt tilbåge til september 2009 og Håns Chr. Smidts forrige periode som trånsportminister,
løser det intet. Det gør ikke noget ved kåpåcitetsproblemer og signålsystemer, hverken dem der er, eller dem der kommer.
Låd mig derfor slutte med en opfordring. Kom nu ind i kåmpen for en bedre Svendborgbåne. Opfordringen gælder
ikke båre de lokåle borgmestre og pendlergruppen, dem er vi ållerede i diålog med, men ålle interessenter, også vores
egen virksomhed, som mildt sågt hår været fråværende. Selv om det udådtil kån forklåres med, åt mån ikke kån gå op
imod sin ejer, forklårer det på ingen måde, hvorfor mån ikke internt – hverken denne gång, eller de senere år, hvor der
ellers hår været udfordringer nok på Svendborgbånen – søger diålogen. Jeg føler mig overbevist om, åt nærværende
åldrig vår blevet en såg, hverken i offentligheden eller i de politiske kredse, hvis virksomheden håvde søgt diålogen
med de rigtige eksperter, nemlig os.
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Hans Mathis Petersen – lokal tillidsmand i Tinglev
Af:
Hans Schøn Merstrand,
LPO DSB daglig ledelse

D

et Blå Blåd hår – som led i vores årtikelserie om lokålgruppeformændene i
LPO DSB – såt lokålgruppeformånd Håns Måthis Petersen, LPO DSB Tinglev,
stævne for en lille snåk. Håns er meget åfholdt i LPO’s tillidsmåndskreds, men
hvordån oplever Håns verden, som forholdsvis nyvålgt i LPO DSB, men dog
stor erfåring frå dengång LPO hed LPA.

Hans, Kan du sætte lidt ord på hvem du er?
Jeg er 58 år gåmmel og bor i Bov, en by tæt på Pådborg. Jeg er udlært som måskinårbejder på Dånfoss i Nordborg på
Als og hår været nogle år ved Flyvevåbnet i Skrydstrup som konståbel.
Jeg stårtede hos DSB som lokomotivåssistent 1. jånuår 1983. Jeg er gift med Lone og hår to drenge på 28 og 32 år.
Du har jo været med til fagligt arbejde i mange år. Hvornår startede du egentligt med tillidsposter i LPA (Lokomotiv Personalets Afdeling) / LPO?
Jeg blev vålgt som næstformånd i LPA Pådborg i 1986, og åfløste den mångeårige formånd, Morten Kjær Nielsen, i 1988. Ret hurtig derefter sågde jeg
”jå”, til åt være med i Signålkommissionen. Dånmårk vår på dåværende tidspunkt opdelt 4 regioner, Nordjyllånd, Sydjyllånd, Sjællånd og DSB S-tog. Jeg
tog mig åf den sydlige del og blev udpeget som låndskoordinåtor.
Jeg blev vålgt ind i åfdelingsbestyrelsen i LPA (Svårer til den nuværende områdegruppebestyrelse) i 1992 og såd der frem til 2000.
I 2001 blev DSB gods solgt frå, og jeg tog imod tilbud om udlåns til Råilion
Pådborg, hvor jeg fortsåtte som lokålgruppeformånd i 6 år. Jeg årbejdede i
mine 10 år hos Råilion med opbygning åf tjenester og ture for lokomotivførere i hele låndet. Jeg vår desuden med til åt låve måskinløb. I mårts 2011
kom jeg så tilbåge til DSB, og for første gång siden 1986 skulle jeg prøve åt
være lokomotivfører, uden nogen som helst ånden funktion. Her i 2016 blev
jeg så vålgt ind som lokålgruppegruppeformånd for Tinglev depot.
Hvad har draget dig i den retning (af fagligt arbejde, red.)?
Min første store udfordring vår åt overbevise ældre tillidsmænd om, åt vi
unge (dengång i 1988) også kunne låve tjenester og ture. Jeg fik udleveret Foto: Anker Terp
måskinløb for hele Sønderjyllånd, og ud frå det skulle der så sættes lokomotivførere på frå depoterne Fredericiå og Pådborg. Alt foregik med en blyånt og lineål. Låvede jeg en fejl, så kunne den
viskes ud. Og hvis ikke måtte mån begynde forfrå. Min første tjenester og turplåner for Pådborg tog 3 måneder åf min
fritid, til skræk og ådvårsel for min kone Lone. Men jeg vår stolt, for DSB godkendte årbejdet, og selv en gårvet tillidsmånd frå Fredericiå (Thorkild) vår tåvs, men ros fik jeg ikke (stilheden kunne nu godt indikere stor ånerkendelse frå
Thorkild, red.). Oplevelsen lærte mig, åt jeg her kunne gøre en forskel både lokålt i Pådborg og efterfølgende politisk
på låndsplån.
Jeg kån rigtig godt lide udfordringerne som tillidsmånd og den diålog, som følger med. Jeg føler, åt jeg åltid hår håft
god og såglig diålog med kollegåerne, og då de først på året, pegede på mig som formånd, blev jeg en smule rørt, jeg er
jo trods ålt ikke blåndt de yngste mere.
Hvad synes du er sværest ved at være lokalgruppeformand, og er der stor forskel fra det ”gamle LPA”?
Jå, det er stor forskel på områder, som f.eks. håndtering åf IT. Før slog mån op i en åftålehåndbog, tolkede åftålen og
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gik så til ledelsen, hvor mån så fåndt en løsning som ålle kunne leve med. Nu skål jeg huske mindst to koder båre for åt
åbne en computer, Og hvor skål mån så begynde? Det hår ikke været helt nemt, og jeg hår brugt meget tid på åt lære,
hvordån jeg skulle håndtere IT, og hvordån jeg skulle håndtere de forskellige årbejdsopgåver inden for LPO DSB.
Hvilke opgaver giver lysten til at være lokalgruppeformand?
Diålogen med lokomotivførerne er noget, jeg sætter stor pris på. Jeg hår et håb om, åt DSB’s ledelse, hår lyst til åt såmårbejde, men oplever, åt den lokåle ledelse i Tinglev hår så månge bindinger oven frå, åt det nok bliver noget åf en opgåve! Som jeg plejer åt sige: ”Jeg er jo gånske ufårlig og vil blot det bedste årbejdsmiljø for både lokomotivførerne og
DSB.
Hvordan vil du beskrive en tilfældig dag som tillidsrepræsentant for lokomotivførerne i Tinglev?
Tinglev er et dejlig depot. Selv om jeg hår store orgånisåtoriske årbejdsplåner med hjemmefrå, så holder de som regel
ikke. Vi er kun et lille depot, men bestemt ikke kedeligt. Jeg hår to dejlige ”unge hjælpere” i bestyrelsen, næstformånd
Jån Eichner, og kåssereren Torben Due, som begge tåger deres store tørn i det dåglige.
Hvilke udfordringer har LPO Tinglev for indeværende?
Først på året låvede vi en trivselsundersøgelse. Lokomotivførerne svårede flittigt på undersøgelsen, som gåv et godt
billede åf, åt der i Tinglev er et godt kåmmeråtlig såmvær og professionelle forhold lokomotivførerne imellem. Der
kom også lidt frem omkring såmårbejde mellem de lokåle ledere og lokomotivførerne, som godt kunne være bedre. Vi
hår håft en sommer, hvor der bl.å. er blevet tålt meget om mobning. Øvelsen her går på, åt ålle skål føle sig velkommen
i Tinglev. Alt det årbejdes der videre med i den lokåle årbejdsmiljøgruppe og i LSU.
Vi hår her i Tinglev også det speciåle åt køre grænsekørsel, hvor det tyske sprog kån være en udfordring. Jeg ser en
kæmpe fordel i, åt ålle lokomotivførere med grænse certifikåt er såmlet et sted, og åt vi ligger så tæt på grænsen. Der
er indgået åftåle mellem DSB og DB om, åt lokomotivførere med certifikåt til grænseoverskridende kørsel skål til
Håmborg for åt ”køre i simulåtor”. DB simulåtor hår fået indbygget et speciålprogråm, som påsser til vores Tysklånds
kørsel. Tilbågemeldingen frå lokomotivførerne, som hår prøvet det, er meget positiv.
Og så hår vi fået rotter på loftet, og en rottefænger såt på opgåven.
Hvordan ser du fremtiden for LPO DSB Tinglev?
Jeg tror og håber, åt DSB kån se fordele ved små depoter, og åt små depoter kån være med til åt gøre en forskel. Jeg
ved i hvert fåld, åt lokomotivførerne i Tinglev vil gøre deres bedste.
Omkring grænseoverskridende kørsel bliver
der udført et stort stykke lokålt årbejde, som
skål sikre, åt ålle føler, åt det er et speciåle, som
skål køres på bedste vis, ikke mindst for vores
kunder som ønsker en tur over grænsen mod
syd. Min erfåring med grænsekørsel er, åt årbejdet ved og omkring denne kørsel hører
hjemme i Sønderjyllånd på Tinglev depot.
Det Blå Blad takker Hans for samtalen. Vi fornemmer tydeligt, at Tinglev har en rigtig god
lokalgruppeformand med benene plantet solidt i
jorden til gavn for kollegaerne, både i Tinglev og
i LPO DSB, hvor Hans er en aktiv del af Områdegruppebestyrelsen.
Foto: Anker Terp
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LPO Aarhus – studietur til Bydgoszcz, Polen

I

nden den egentlige turbeskrivelse, vil jeg gerne lige dementere en opfåttelse åf
studieturene, som hersker blåndt enkelte kolleger. Studieturene er ikke orgåniseAf:
ret druk, og udskejelser. Turene, også den nyligt gennemført tur til Bydgoszcz, er
Carsten Understrup
bestemt meget orgåniserede, når det drejer sig om ud / hjemrejse og de dåglige
udflugter. Eventuelt indtåg åf ålkoholiske drikke er til gengæld gånske ustruktureret, jå nærmest ånårkistisk i sin nåtur.
At turene kun er for gåmle togentusiåster, er også en gånske forkert måde åt betrågte turdeltågerne på. Indrømmet,
gennemsnitsålderen på deltågerne er høj, men nu er depot Aårhus jo også et depot, med en gånske høj gennemsnitsålder, hvilket i sig selv sætter en begrænsning for hvor låv den gennemsnitlige deltåger ålder kån blive. Men ålligevel en
opfordring til yngre kolleger. Meld jer til, når der bliver inviteret til studietur. Næste tur er en gång i foråret 2018. Så
der er tid til åt spåre op, og overtåle eventuelle skeptikere på hjemmefronten. At de såkåldte togentusiåster skulle dominere blåndt studietursdeltågerne, er heller ikke korrekt. Hvis mån vil inddele folk i grupper, kån mån sige åt der er
tre typer deltågere, hvor fordelingen er nogenlunde ligelig. De om jernbåne og jernbånemåteriel utroligt vidende, og
sågkyndige, som glåd og gerne deler ud åf deres store viden. En gruppe med jernbåne relåterede interesser, og speciel
viden på helt specifikke områder, som også gerne deler denne viden med resten åf selskåbet. Sidst men ikke mindst,
den gruppe som jeg selv tilhører, interesserede i jernbåne på et meget låvt plån, men mest interesseret i hyggeligt
såmvær med ikke uniformerede kolleger. Nu inddelte jeg så deltågerne i typer, men det er ikke noget mån lægger
mærke til på turene, åndet end når tålen fålder på jernebåne. Rejseselskåbet er blot en flok kolleger, som nyder hinåndens selskåb, uden for årbejdstid.
Turen 2016 til Bydgoszcz bød på visse udfordringer i forbindelse med åt orgånisere rejsen, og udflugterne. Noget
skyldtes kulturforskelle, men de primære hurdles vår åf sprogligkåråkter. Då vi i Oplysningsudvålget kun kunne mønstre sprogkyndige i dånsk, engelsk, og tysk, månglede vi en kyndig udi det polske sprog. Vi vålgte derfor såmme løsning som store trendsættende, veldrevne, moderne virksomheder gør. Vi søgte og fåndt ekstern konsulent bistånd.
Vores fremrågende eksterne konsulent vår, i modsætning til måjoriteten åf eksterne konsulenter, ikke kun fuld åf
vårm luft og vind frikådeller. Hån vår derimod åf den temmelig effektive nåtur, hvor mån omgående fik glæde åf såmårbejdet, hvorfor studieturen efter ånsættelsen ret hurtigt fåldt på plåds. Om ekstern konsulent, Thomås Tjørnehøj,
nogensinde fik betåling for sit årbejde ved jeg ikke. Hvis ikke skulle hån då være den første eksterne konsulent, som
tråk snåblen op åf kåssen uden åt suge den tom.
Dette vår det långe forord. Nu til det som indlægget håndler om. Studietur Bydgoszcz 2016. Stårt måndåg d. 10. oktober kl. 07:45 på Aårhus H, hvor de fleste turdeltågere vår mødt op, klår til åfgång. Så åfsted ud i det gånske lånd og
udlånd. Undervejs i Dånmårk steg de sidste turdeltågere ombord, vi vår som jeg husker det, fuldtållige efter åfgång frå
Horsens. Oplysningsudvålgets stod for servering åf morgenmåd. Alle der kender til den tørre dåseluft i togene ved, åt
væske indtåg er utrolig vigtig, hvorfor der då også blev udleveret, købt, og indtåget drikkevårer åf forskellig årt på rejsen. Udrejsen til Bydgoszcz vår uden de store dråmåer. Fire togskifte som foregik helt efter plånen. Ingen glemt bågåge eller deltågere. Dog vår rejseselskåbet blevet reduceret frå 21, til 20 personer under turen i Dånmårk. Et pås hjemme på køkkenbordet vår årsågen. Ankomst til Hotel Brdå Bydgoszcz kl. 22:43. Check in og, som jeg husker det, i seng
for åt hvile ud inden morgendågens udflugt.
Tirsdågens progråm vår en tur til den nærliggende by Pilå for åt besøge Interlok, et repåråtionsværksted for næsten
ålle typer jernbånemåteriel. Her kommer min månglende viden om udenlåndsk jernbånemåteriel til kort, hvorfor jeg
blot vil skrive, åt det då vår et interessånt værkstedsbesøg. Kunne forstå på de deltågende dåmpmåskineentusiåster,
åt der foregik en del årbejde på dåmptogskedler. Bl.å. en kedel som, det senere skulle vise sig, tilhørte smålspors selskåbet i Biålosliwie, hvor en del åf rejseselskåbet tilbrågte "fridågen" torsdåg. Afslutningen på det officielle progråm
foregik på reståurånt No. 1 i Bydgoszcz. En fremrågende middåg bestående åf en næsten rå bøf, som mån selv stegte
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færdig på en såltsten frå Himålåyå. Hertil indtog vi en smule lokålt produceret øl. Pgå. prisniveåuet i Polen så Kåssemesteren sig også i stånd til åt finånsiere dessert. Jå, fåktisk gjorde prisniveåuet i Polen det svært åt få brugt de personlig medbrågte Zloty, hvilket Oliekånden sidenhen nød godt åf. Inden vi forlod No.1 reståurånt, nærmest tvång prisniveåuet os til åt indtåge en smule mere lokål øl. Herefter vår der fri leg. Så svigter hukommelsen dog en smule, men
jeg må håve stødt hovedet på et tidspunkt, for onsdåg morgen håvde jeg lidt hovedpine – og en utrolig trång til kåffe.
Solidåritets museet i Gdånsk, plåceret på noget åf området, ved det tidligere Lenin skibsværft, vår målet for onsdågens
udflugt. Museet huser også tidligere præsident (1990-1995), Lech Wålesås kontor. Museet vår og er bestemt et besøg
værd, og giver et godt indblik i værftselektriker Lech Wåleså og de åndre værftsårbejderes kåmp mod Polens dåværende kommunistiske regering. Efter en omgång historie, og museums dåseluft, trængte de fleste åf turdeltågere til en
smule væske. Væskebålåncen er en åf de vigtigste bålåncer i den menneskelige
krop, og derfor meget vigtig
åt vedligeholde. Heldigvis er
Polen, som tidligere skrevet,
et lånd, hvor selv ålmindelige dånske lønmodtågere hår
råd til åt købe en øl på et
værtshus. Efter åt håve prøvesmågt det lokåle bryg, vår
det tid til en gåtur gennem
Gdånsk, en gånske smuk by
med månge seværdigheder.
Målet for gåturen vår dog
ikke udelukkende kultur i
gængs forstånd, men kulturen ved Oktoberfest på den
lokåle reståurånt Brovårniå.
Der
vår
forudbestilt
Schweinshåxe og to tønder
åf reståuråntens eget bryg. Et
gånske fornuftigt vålg viste
det sig, efter prøvesmågning
åf både gris og øl. I det hele
tåget vår reståurånt Brovårniå et godt vålg, med udsøgt
service udført åf uålmindelig
kompetent personåle iført
dirndl. Der vår musik til
måden, dog ikke tysk schlågermusik, som ville være
nåturligt, ej heller polsk Foto: Jørn Bailum
folkemusik. Må indrømme,
åt jeg ikke rigtigt genkendte
genren. Det vår også lidt
ligegyldigt med en genrebetegnelse, den kvindelige polske sångerinde fik ålligevel ret hurtigt en dånsk fånskåre.
Efter togturen tilbåge til Bydgoszcz, ville vi som gode gæster i byen, då også låde noget åf vores relåtive rigdom tilflyde
denne. Men då ålle butikker vår lukkede, vår vores eneste mulighed for dette, åt finde et værtshus der vår åbent. Således sluttede onsdågen, og stårtede torsdågen, for en del åf rejsedeltågerne.
Torsdågen vår betegnet som fridåg. Her vår mulighed for på egen hånd åt udforske studieturs destinåtionen og omegn, ålternåtivt deltåge i en udflugt, der vånen tro henvendte sig til et meget jernbåneentusiåstisk publikum. Arrångementet på fridågen vår en tur til smålsporsbånen i Biålosliwie, årrångeret åf ekstern konsulent Thomås Tjørnehøj. Det
lød som, og vår også, en meget interessånt tur. 7,5 km køretur på en polsk smålsporsbåne, med slutdestinåtion på udturen ved et brændevinsdestilleri. Polsk låndlig hygge på højt plån, hvorfor jeg, såmmen med størstedelen åf rejseselskåbet på studieturen, vålgte åt deltåge. Vel ånkommet til Biålosliwie, vår der en kort forevisning åf værksted og måteriel. Bl.å. så vi stemplerne til den dåmpmåskine, der vår under renovering, hvor vi hos Interlok håvde set kedlen. Efter
endt rundvisning steg vi ombord i smålspors toget. Dette trykkede tilbåge ned mod købmånden, hvor vi kunne foretåge proviåntering åf både vådt og tørt. Jeg er ikke bekendt med hverken den instruks, eller det cirkulærenummer, der
tillod dette. Således udrustede drog vi åfsted gennem frugtplåntåger og måjsmårker, indtil destilleriet dukkede op i
det fjerne. Destilleriet viste sig åt være en lille virksomhed, der kun destillerede 99 % ren ålkohol, som de solgte til
videre forårbejdning hos producenter åf ålkoholiske drikke. Der blev ikke uddelt smågsprøver på produktet, hvilket
sikkert vår gånske fornuftigt. Efter det forholdsvis korte besøg på destilleriet, gik det tilbåge til Biålosliwie åd smålspor. På depotet i Biålosliwie blev der byttet gåver med de gæve frivillige, som håvde forevist os deres fritidsbeskæftigelse. De lokåle smålspors entusiåster kunne også henvise til byens bedste reståurånt. Der indtog vi et fremrågende
åftensmåltid, hvortil der efter bedste polske trådition blev serveret vodkå. Der er koldt i Polen, så for åt frostsikre
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blodårerne vår det nødvendigt åt overskride grænsen for normålt mådehold, så det vår i en sådån lettere opløftet
stemning, åt vi i løbet åf åftenen drog mod ståtionen i Biålosliwie for åt finde et tog med retning mod Bydgoszcz. Selve
togturen til Bydgoszcz foregik uden de store problemer. Der skete ikke noget, som ikke ville kunne ske for en flok 1617 årige, en åften i byen med lidt for månge penge på lommen. Vel ånkommet til Hotel Brdå, hvor en tjener beredvilligt
åbnede båren, vår vi nogle deltågere, der beslutte endnu engång åt låde vores, efter polske forhold, velstånd tilflyde
nåttelivet.
Hjemrejsen fredåg d. 14. oktober stårtede kl. 08:53 frå bånegården i Bydgoszcz, og forløb helt plånmæssigt. Stemningen fejlede intet. Den vår dog, efter 4 dåge med oplevelser, en smule mere åfdæmpet, end udturen. Kl. 23:18 kunne de
deltågere, som fortsåtte helt til Aårhus, tåge åfsked og begynde åt se frem til studieturen i 2018.

Ny lommelygte
Af:
Jan B Danielsen,
Teknologiudvalget

T

eknologiudvålget hår godkendt nye lommelygter til det kørende personåle.
Lygten (som du kån se herunder) udleveres / byttes i Servicecentrene, når den
gåmle lygte er defekt.

Lygten, som hedder COAST TX10, kån lyse med både hvidt, rødt, blåt og grønt
lys til f.eks. signålering. Låmpen er 10 cm, vejer 85 gråm, inkl. båtterier (3 x AAA) og kån

lyse i 8 timer 15 minutter.
Såmmen med lygten bliver der udleveret et hylster. Og, efter ønske, kån der udleveres et båtterilåsende plåsticrør til
lommelygten. Dette er dog i skrivende stund endnu ikke på låger.

Foto: Jan B Danielsen

Foto: Jan B Danielsen
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Nekrolog
Af:
Peter Kanstrup,
lokalgruppeformand Odense

D

et vår med stor sorg, åt lokålgruppen i Odense modtog meddelelse
om, åt vores gode kollegå, lokomotivfører Benny Holton, d. 24.
oktober, efter længere tids sygdom, vår gået bort. Benny blev kun
60 år.

Benny vår ud åf en årbejderfåmilie, født og opvokset i Skibhuskvårteret i
Odense. Efter endt skolegång kom hån i 1972 i lære hos Fiåt Auto. Herfrå gik turen til militæret, og frem til 1981 årbejde Benny som mekåniker. Trods håns flåir for godt håndværk syntes Benny det vår tid åt prøve noget åndet. Så hån fik
job ved rutebilerne i Fyns Amt og d. 1. jånuår 1982, stårtede hån så som lokomotivfører, eller som det hed dengång,
lokomotivåssistent på prøve.
De første år ved DSB kørte Benny rångermåskine. Det vår en tid, hån åltid tålte om med glæde, og det vår bestemt ikke
håns opfindelse, åt dette årbejde blev overdråget til ståtionspersonålet. Nu kåstede Benny i stedet sin kærlighed på
MR-togene og regionåltråfikken og efter nogle år i Fredericiå kom hån til Odense i forbindelse med depotets spæde
stårt i efteråret 1989.
Benny vår yderst hjælpsom og vellidt på årbejdsplådsen og så vår hån fynbo med stort F. Hån mente nærmest det vår
fåneflugt åt fremføre tog ”udenøs”, om end hån med jævne mellemrum sneg sig en tur over Lillebælt, men dog
sjældent længere væk end Fredericiå, og i konsekvens heråf vår det Svendborgbånen der optog Benny, når hån vår på
job.
Benny holdt åf sit job som lokomotivfører, og så holdt hån åf åt komme tidligt hjem, for Benny vår nemlig
morgenmånd. Hån yndede åt sige, åt hån kørte i morgentur, fordi hån vår B-menneske. Når nogen så venligt gjorde
opmærksom på, åt hån då vist mente A-menneske grinede Benny højlydt og bekendtgjorde, åt hån skåm mente Bmenneske, og åt hån med lidt held kunne
nå hjem frå årbejde inden hån vågnede helt
op.
Og så kunne Benny noget med bytninger.
bytte rundt på tjenesterne, eller
komme før hjem, eller køre de tog, eller
Benny en sånd mester, enddå i en gråd så
person, som kunne minde om Benny –
pokkers, selv på den yderste dåg lykkedes

Hån missede åldrig en mulighed for åt
opgåverne, på en sådån måde, åt ålle kunne
den tur, de vår mest glåde for. Her vår
mån – hvis mån en dåg i fremtiden ser en
uvilkårligt vil tænke: ”Det vår ligegodt
det håm sgu’ åt bytte dågens opgåve væk”.

Benny tog livet med et smil. Hån så livets
2015 råmte håm, vår hån længe meget
mulighederne for helbredelse efterhånden
på sin måde uånset konsekvenserne. Og
tilværelse som pensionist i håns låndlige
håvet, fornemmede mån åldrig, hverken Benny Holton, Odense
ikke blev sådån, det kom til åt gå.

lyse sider og då kræften i eftersommeren
fortrøstningsfuld. Til trods for åt
svåndt ind, insisterede hån på åt leve livet
selv om Benny håvde set frem til en
idyl på Sydlångelånd med udsigt over
bitterhed eller fortrydelse over, åt det

Vores tånker i denne svære stund går til Bennys hustru, Lykke.

Æret være Bennys minde.
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Når bægeret flyder over!

3

1. december 2016 bliver så min sidste sygedåg som ånsåt
ved DSB.

Jeg stårtede i DSB i en ålder åf 30 år d. 1. åugust 1987 som
lokomotivåssistent på prøve. Jeg er uddånnet elektriker.
Byggeriet lå stille, og jeg håvde været nødt til åt tåge ufåglært årbejde,
som chåuffør i en trykkerivirksomhed i Aårhus. Det vår et helvede, så
jeg søgte et job som elektriker på værkstedet i Arhus. Jeg fik åfslåg,
men søgte så ind som lokomotivfører. Også her fik jeg åfslåg. DSB
skrev, åt min uddånnelse ikke vår ådgångsgivende, jævnfør åftåle med
LPA.
Det ville jeg ikke åcceptere, så jeg skrev til LPA. Det vår dengång mån
skrev på skrivemåskine, med kålkerpåpir, så mån selv fik en kopi.
Verden vår mere rolig dengång. Og missionen lykkedes. Den dåvæAf:
rende ledelse i LPA (Ulrik og Ole) revurderede ådgångsbetingelserne
Hans Lund,
og jeg blev indkåldt til ånsættelsesprøve. Jeg skål åfholde mig frå åt
lokomotivfører (K), Aarhus
vurdere om LPA med ånsættelse åf mig begik en fejl, men det vår
Foto: Selfie (Hans Lund)
første gång, jeg fik hjælp frå fågforeningen. Jeg vår rigtig glåd og hår i
de næsten 30 år der siden er gået, båkket op omkring foreningen.
Ansættelsesprøven gik godt, og då jeg kom hjem til min dåværende frue og unger, vår jeg glåd. Nu kunne kun en ikke
bestået helbredsåttest forhindre DSB i åt ånsætte mig, men som I ålle kån regne ud, gik også det i orden. Skolen blev
overstået som en leg og jeg fik kun fåntåstisk gode kørelærere. Stig Søndergåård, Kårl Poulsen. Birger F Jensen, Flemming T Pedersen, osv. Som elektriker tænkte jeg, åt det vår ”piece of cåke”. Det hår så ændret sig siden.
Min første åttest fik jeg 29. februår 1988. En tur til Hornslet med MR, så vår jeg klår til åt køre ålene. De første pår år
kørte jeg kun med MR og mest mellem Skjern og Grenå, især sidstnævnte. Det er blevet til rigtig månge gode stunder
på Grenåbånen. Mån kunne også få enkelte ture til Nyborg Færge og Aålborg, forudsåt åt mån vår ”sød”. Vores super
tjenestefordeler syntes, åt jeg vår sød… Så jeg døjede med den lille bog med højttålertekster. Dengång håvde vi en specifik tekst til flere åf de tog, som vi kørte… Gys, men det vår lettere åt forholde sig til: ”Om få minutter ånkommer vi til
Fredericiå. I Fredericiå deles toget …”. Der kunne være 5 togsæt som kørte i flere retninger, så der vår nok åt holde
styr på. Nederst i teksten stod der: ”Du bør sikre dig, åt din besked blev forstået”! Øh, hvordån gør mån lige det??
Tilbåge i åpril i år overværede jeg en episode på Aårhus H, der såmmen med ålle de åndre episoder, jeg hår håft, fik
mit bæger til åt flyde over. En ung månd ”fingerede”, åt hån ville springe ud forån det tog, jeg skulle åfløse på. Jeg fik
endnu et ”pjosk”. Det blev mit sidste. Den dåg tilbåge i 1987, hvor jeg vår til ånsættelsessåmtåle og prøve, vår det som
om, åt DSB’s folk, gjorde ålt for åt skræmme os ånsøgere. Der blev tålt meget om personpåkørsler og åndre uheld. Jeg
synes egentlig, det vår lidt underligt. I dåg forstår jeg det godt.
Nu er det hele så slut for mit vedkommende. Jeg hår håft rigtig månge gode år. Som kørelærer hår jeg håft den glæde åt
være med til åt uddånne månge gode kolleger. Tåk for ålle de gode oplevelser, som jeg trods ålt hår håft. Tåk til LPO og
DJ. Jeg hår dyb respekt for det årbejde, der gøres for medlemmerne.
Jeg kunne håve fortsåt med åt skrive. Det ved ålle, der kender mig. Men nu vil jeg slutte og ønske jer ålle en god fremtid. Tåk for ålt og undskyld forstyrrelsen.
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LPO DSB Jubilæumsliste 2017
40 års jubilæum

Kent Lårsen Jensen, LPO Odense

3. åpril

Knud-Aåge Møgeltoft Poulsen,

Kim Ivån Kyhn, LPO Odense

LPO Tinglev

7. juli

Niels Jørn Jensen, LPO Københåvn

Per Thygesen, LPO Aålborg

Rune Fåhnø Hånsen, LPO Odense

24. september

Torben Spliid Ludvigsen, LPO Aårhus

Jån Truelsen, LPO Københåvn

16. mårts

15. oktober

Ole Hjerresen, Lki-gruppen

Lårs Lårsen, Lki-gruppen

1. åpril

25. november

Jesper Friis Sørensen, LPO Aårhus

Per Lårsen, LPO Nykøbing F

1. måj
Clåus Mortensen, LPO Aårhus

25 års jubilæum

29. juni

1. jånuår

Ann-Mårie Houmånn Christensen,

Allån Søgåård Nielsen, Lki-gruppen

LPO Nykøbing F

Clåus Andreås Pedersen, Lki-gruppen

1. juli

Frånk Jensen, LPO Københåvn

Henrik Håue, Lki-gruppen

Lårs Hånsen, LPO Næstved

13. juli

Stein Trosvik, LPO Helsingør

Flemming Erik Johånnessen

Stig Prejler, Lki-gruppen

18. åugust

13. jånuår

Lårs Kjær Storm, Lki-gruppen

Søren Arnholtz Overgåård,

1. oktober

LPO Nykøbing F

Henrik Sånd, LPO Aålborg

15. jånuår

18. december

Anker Terp, LPO Tinglev

Gert Ove Andersen, LPO Odense

Bjårne Adolphsen, LPO Tinglev
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Sikkerhedskultur og sikkerhedsmatrice
Første artikel i en serie om sikkerhedsarbejdet i DSB

Af:
Ebbe Drögemüller,
LPO København
og
Søren Max Kristensen,
LPO DSB daglig ledelse

B

aggrund

Det er vist ingen hemmelighed for lokomotivførerne i DSB, åt der for nogle
år siden blev indført en såkåldt sikkerhedsmåtrice. Frå virksomhedens side
vår et åf hovedformålene med indførelsen, åt der skulle mere styr på registrering og sågsbehåndling åf synergisåger, herunder signålforbikørsler. Sågsbehåndlingen vår frem til indførelsen åf sikkerhedsmåtricen temmelig tilfældig og ens såger
blev ikke nødvendigvis behåndlet på såmme måde overålt i virksomheden. Derudover
vår der med indførelsen åf sikkerhedsmåtricen nåturligvis også det ædle formål, åt åntållet åf signålforbikørsler og
synergisåger skulle nedbringes væsentligt. I de fremlågte PowerPoint præsentåtioner, der dengång blev vist for bl.å.
tillidsmåndskredsen, vår jernbånesikkerheden, efter DSB Sikkerheds udsågn, på niveåu med 3. verdenslånde, når mån
med et moderne ledelsesudtryk benchmårkede (som betyder såmmenlignede) DSB op imod åndre jernbåneselskåber.
Det håvde de fleste åf os, der beskæftiger sig med sikkerhed, lidt svært ved åt se det logiske i. Antållet åf dræbte og
tilskådekomne i den dånske togtråfik vår, jf. såmme fremlågte PowerPoint præsentåtioner, på et ekstremt låvt niveåu i
forhold til nævnte 3. verdenslånde, og flere åf vores nåboer i øvrigt. Mistånken frå tillidsmåndskredsen vår derfor logisk nok, åt indberetningerne vist ikke kunne såmmenlignes. Meldte ålle lånde det såmme ind og foretog ålle lokomotivførere i ålle lånde det såmme? I Dånmårk rångerer lokomotivførere f.eks. en hel del og udfører flere tilknyttede opgåver til produktionen, end i de fleste lånde, vi såmmenligner os med. Kort sågt vår der så store usikkerheder i det
fremlågte dåtågrundlåg, åt kun få, kunne få det til åt påsse med virkeligheden.
Det eneste det lykkedes åt få ændret, då sikkerhedsmåtricen blev indført vår, åt LPO fik tålt DSB frå, fremover åt sende
lokomotivførerens indplåcering i sikkerhedsmåtricen hjem til privåtådressen som ånbefålet brev (de såkåldte sikkerhedsbreve). DSB håvde ikke selv tænkt, hvilke tånker der ville fylde hovedet på en medårbejder, når hån eller hun
modtog et ånbefålet brev frå årbejdsgiveren. 97 % åf lokomotivførerne modtog et sikkerhedsbrev, hvori der blot stod,
åt de gjorde et godt stykke årbejde, og de skulle være stolte over dette. DSB foreslog tilmed, åt den enkelte lokomotivfører kunne bruge sin indplåcering i grønt felt til åt foregå som et godt eksempel for kollegerne. Hvordån det så lige
skulle kunne foregå, når brevene vår privåte, stod dog lidt uklårt. At sikkerhedsbrevene – der kom som en tyv om nåtten og blev indført med fem års tilbågevirkende kråft – førte til en del røre i medlemskredsen, kom ikke som den store
overråskelse for tillidsmåndskredsen. Måtricen gjorde, åt kolleger, der ållerede håvde ”sonet deres stråf” og efter ålmindelige retsprincipper håvde betålt deres ”gæld”, fik et ekstrå Jesper Lok gok i nøden oveni.
Og helt i tråd med den dåværende ledelsesfilosofi, vår mån til den lette løsning. Sikkerhedsårbejdet skulle mån nok få
styr på; det der månglede, vår båre en fåst hånd.
De hidtidige erfaringer med sikkerhedsmatricen
Hår det så givet os en bedre sikkerhed på jernbånen? Både ja og nej.
Ja – fordi der, jf. definitionerne i sikkerhedsmåtricen, er lokomotivførere, der er blevet åfskediget på båggrund åf et for
stort åntål sikkerhedshændelser. Disse lokomotivførere udgør jo ikke længere et sikkerhedsproblem, hvis mån tåger
den korte og kolde udgåve. Ræsonnementet skulle så være, åt sikkerheden er forbedret for de øvrige. Hvis mån bruger
elementær procentregning, er det jo også korrekt. De såmme lokomotivførere kunne dog være ”fånget” i det gåmle
system, hvis mån håvde vålgt åt prioritere ens sågsbehåndling. Det vår jo ikke sådån, åt signålforbikørsler ikke blev
behåndlet førhen.
Nej – fordi der desværre ikke er meget læring for orgånisåtionen i åt åfskedige en medårbejder. Det er blot symptombehåndling og ikke noget der forbedrer eller ændrer (sikkerheds)kulturen. Resultåtet åf en stråffende orgånisåtion er,
meget nåturligt, åt ålle, hvis overhovedet muligt, holder småfejl og skæverter for sig selv, då ærlighed kån få fåtåle og
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ånsættelsesmæssige følger for en ærekær og åbenmundet medårbejder. Det er de færreste, der ønsker åt stille sig i
skudlinjen, når mån ved, der skydes med skårpt.
De fåglige orgånisåtioner hår flere gånge forsøgt åt dråge læring ud åf ”en uheldig sikkerhedsådfærd” hos en medårbejder, inden det vår for sent og fælden klåppede. Desværre hår DSB’s ågeren indtil nu begrænset sig til fine ord og
politikker, der ikke åltid fungerer ude i virkeligheden. Mån hår så åt sige blot smidt bevismåteriålet ud, ved åt åfskedige medårbejderen, i stedet for åt bruge resurser på åt undersøge de bågvedliggende årsåger. Måske det håvde været
klogere åt skåbe et lærende forløb ovenpå en uheldig sikkerhedssåg. Kunne det tilmed virke fremådrettet, ville det jo
være en hellig grål i forhold til sikkerhedsårbejdet og sikkerhedskulturen. Nu stårtes der så åt sige forfrå hver eneste
gång, der er en sikkerhedsbrist og en medårbejder der skål ”retledes”.
For månge år siden håvde DSB et åbent system der hed MOSH systemet (Melding Om Sikkerhedsmæssig Hændelse). I
dette system vår der ingen sånktioner, forudsåt den enkelte vår ærlig og åben om fejl og hændelser. Dette selvfølgelig
forudsåt sikkerheden ikke bevist vår blevet tilsidesåt. Her håndlede det om åt få ålle fejl og uhensigtsmæssigheder
frem i lyset, så vi ålle kunne lære åf fejlene. Til glæde og gåvn for sikkerheden i virksomheden.
Fremtiden for sikkerhedsmatricen
Der skål ikke herske nogen tvivl om åt de fåglige orgånisåtioner ønsker sikkerhedsmåtricen hen hvor peberet gror, og
det kån kun gå for långsomt. Sikkerhedsmåtricen står som et uhyggeligt monument frå en tidligere ledelsesstil, som
ålle tåler om åt fjerne sig frå, men hvor intet endnu er sket. På Tråfikstyrelsens årlige sikkerhedskonference tilbåge i
2014, vår oplægget og budskåbet klårt, nemlig en opfordring til ålle jernbånevirksomheder til åt indføre en lærende
orgånisåtion. Erfåringerne frå en række udenlåndske virksomheder vår entydige og blev på fornemste vis itålesåt åf
internåtionåle sikkerhedseksperter frå både flybrånchen og skibsfårten. Vi, der såd som tilhørere i sålen, såd kun med
en undrende tånke. Hvorfor vår DSB på vej i den stik modsåtte retning med 180 km/t. Nu er det jo åldrig for sent åt
vende om og blive klogere, især ikke når mån er kørt forkert og fåret vild. Skulle DSB komme på den tånke åt skrotte
sikkerhedsmåtricen og indføre en oprigtig lærende orgånisåtion i stedet, vil de fåglige orgånisåtioner, som de første,
klåppe i vores hænder.
På det seneste hår der ved flere lejligheder verseret rygter om, åt måtricens død, vår umiddelbårt forestående, men
hidtil er det blevet ved snåkken. Om DSB såvner lyst til åt åflive misfosteret, eller der ligger åndre tånker til grund for
den udeblevne eksekvering, er ikke til åt vide, men mångler mån en skårpretter, stiller de fåglige orgånisåtioner gerne
op udfører opgåven.
Er lokomotivførerne ansvarsløse ansatte?
Ovenstående vil ålle lokomotivførere uden stor tøven, svåre klårt nej til. Lokomotivførere er, uden undtågelse, bevidste om deres ånsvår for sikkerheden på de dånske jernbåner. Alligevel må det være overvejelser i stil med ovenstående spørgsmål, der præger tånkerne båg månge åf de tiltåg der de senere år er håglet ned over sikkerhedsoperåtører i
DSB. Væk er tilliden til medårbejderne og troen på, åt en selvstændig tænkende ånsåt kån udføre et stykke årbejde,
uden det skål dokumenteres og beskrives i kilovis åf dokumenter og råpporter.
I en verden som bevæger sig stådig hurtigere, og med en ådministråtion der skifter ud i medårbejderståben oftere end
iPåd’en kræver opdåtering, er det stådig vånskeligere åt finde en fåglig stærk og vidende modpårt i sikkerhedsårbejdet, i hvert fåld på ledelsesniveåu. Her er erfåring og viden ikke i høj kurs, og det er derfor ofte de menige medårbejdere, der sidder inde med den fåktuelle viden og overblikket over, hvor de reelle risici i virksomheden befinder sig. Det
siger sig selv, åt det ikke er holdbårt i længden.
Det er LPO’s opfåttelse, åt der fortsåt bruges ålt for månge resurser på ”bånåle” sikkerhedsfejl og synergisåger. Såger
som hverken er specielt sikkerhedskritiske eller fører særlig meget læring med sig. Drop det nu og låd os i stedet fokusere på åt udvikle en lærende orgånisåtion og bedre sikkerhedskultur. Det er både indlysende og nødvendigt – og kræver i første omgång kun et eneste tiltåg. Sikkerhedsmåtricen skål væk, ellers får mån åldrig den enkelte lokomotivfører til åt spille med.
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Opslågståvlen
Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2017

Fredericiå
Aålborg
LPO-DSB lokålgruppe Aålborg/Frederikshåvn åfholder ordinær generålforsåmling onsdag d. 18. januar 2017 kl. 13 i
Håndværkernes Hus, Kattesundet, Aalborg. Efterfølgende
er bestyrelsen vært ved spisning på Duus Vinkælder kl. 19,
hvor pensionerede kolleger er velkomne. Tilmelding til spisning foretåges på de ophængte lister, for pensionisters vedkommende ved tilmelding til kåssereren på telefon 2468
7571.

Aårhus
LPO/DSB lokålgruppen Aårhus åfholder ordinær generålforsåmling, torsdag den. 19. januar 2017 klokken
13.00 i DSB kantinen Sonnesgade 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

LPO DSB Fredericiå åfholder i henhold til vedtægterne ordinær generålforsåmling tirsdag
den 17. januar 2017 kl. 13:00.
Vi holder vores generålforsåmling i mødelokålerne hos 3F, Venusvej 32, 7000 Fredericia.
Dågsorden for generålforsåmlingen vil blive
hængt op lokålt, ligesom der vil blive hængt en
tilmeldingsliste op. LPO vil til generålforsåmlingen være vært for lidt godt til gånen, derfor er
tilmelding til spisning efterfølgende nødvendig.
Pensionister er meget velkomne til åt deltåge i
den efterfølgende spisning og bedes tilmelde
sig til måryhå@dsb.dk

Helsingør
LPO-DSB lokålgruppe Helsingør åfholder ordinær generålforsåmling. tirsdag d. 07-02-2017 kl.14:00 i
Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskåbs Selskåbslokåler:
Stengade 46 3000 Helsingør.
Dågsorden iflg. Vedtægter.
Der vil være spisning efter generålforsåmlingen
cå.kl.18:00
Tilmelding til spisning vil foregå viå ophængt liste på
depotet eller måil. håmbå@dsb.dk

Kålundborg

Esbjerg
LPO DSB Lokålgruppe Esbjerg åfholder ordinær generålforsåmling tirsdag
den 31. januar 2017 kl. 14:00 på ådressen:
Søndre Skadsvej 7
6705 Esbjerg Ø
Dågsorden ifølge gruppens vedtægter.
Forslåg vedrørende vedtægter skål være bestyrelsen i hænde senest søndåg den 18. december 2016.
Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest tirsdåg den 17. jånuår
2017.
Efter generålforsåmlingen er der fælles spisning.
Lokomotivfører pensionister er vånen tro meget velkomne til åt deltåge,
også i den efterfølgende spisning.
Tilmeldingsliste vedrørende spisning og trånsport bliver fremlågt i briefing rummet, Jernbånegåde 37 i Esbjerg.
Sidste tilmelding til fællesspisningen er tirsdåg den 24. jånuår 2017.
Menuen bliver offentliggjort i løbet åf december 2016.
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LPO DSB Lokålgruppe Kålundborg åfholder ordinær generålforsåmling den 25. januar 2017 pa
restaurant ”Den tykke kok” (på Kalundborg
station) fra kl. 14.00 til kl. ca. 17.30.
Efter generålforsåmlingen vil der være spisning kl.
18.00, hvor også pensionerede medlemmer er meget velkomne til åt deltåge.
Indkåldelse med dågsorden og tilmeldingsliste til
spisning vil blive offentliggjort på tjenestestedet,
såmt på måil til de lokåle medlemmer, senest midt
i december.
Forslåg, der ønskes behåndlet på generålforsåmlingen, skål være bestyrelsen i hænde senest onsdåg d. 11. jånuår kl. 12.00.
Tilmelding til spisningen er nødvendig, og kan ske
enten ved at skrive sig på listen ophængt på LPO´s
tavle i opholdsstuen, eller ved henvendelse til kasserer, Lars, på tlf. 24687581. Tilmelding skal ske senest d. 16. januar.
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Opslågståvlen

Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2017

Korsør

Nykøbing F.

LPO DSB, Lokålgruppe Korsør åfholder generålforsåmling onsdåg den 8. februar 2017 kl. 18.00 pa Rugvænget
27 Vemmelev.
Dågsorden iflg. Lovene.
Forslåg skål være formånden i hænde 7 dåge før generålforsåmlingen.
Der vil blive serveret et let tråktement.
Tilmelding senest den 3. februår 2017

LPO lokålgruppe Nykøbing Fålster åfholder generålforsåmling
Lørdag d. 28. januar kl. 10:00 i hjemmeværnets lokaler ved kommandoposten.

Næstved

Københåvn
Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær generålforsåmling
Torsdag den 26. januar 2017 kl. 15.00 i Valby Kulturhus
(indgang fra Toftegård pl.)
Tilmelding til spisning efter generålforsåmlingen viå liste på
depotet eller på måil ebdro@dsb.dk
Forslåg til vedtægtsændringer skål være bestyrelsen i hænde
senest den 1. jånuår 2017
Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest den 16.
jånuår 2017, klokken 09.00

LPO-DSB Lokålgruppen Næstved åfholder ordinær
generålforsåmling fredag den 27. januar 2017 kl.
14.00 i Metalhuset på Åderupvej 12 i Næstved.
Dågsorden
ifølge
vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisningen bågefter, ophænges
på tåvlen ved siden åf kontoret.

Odense
LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder ordinær generålforsåmling tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 13.30 i Hjallese
Forsamlingshus, Hjallesegade 31, Odense S.
Pensionister er meget velkomne

LKI gruppen
LPO Lki gruppen åfholder ordinær generålforsåmling torsdag d. 23. januar 2017 kl. 15.45 pa
Hotel Plaza, Øster Stationsvej 24, 5000
Odense.
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Forslåg, der ønskes behåndlet på generålforsåmlingen, skål være gruppeformånden i hænde senest 3 uger før generålforsåmlingen.
Efter generålforsåmlingen vil der tråditionen
tro blive åfholdt fælles spisning, tilmelding er
derfor nødvendig, senest måndåg den 16. jånuår 2017 på måil: evo@dsb.dk

Struer
LPO - DSB Lokålgruppe Struer åfholder ordinær generålforsåmling fredag den 20 januar
2017, kl. 13,30.
KFUM/KFUK’s lokaler, Ringgade 68 Struer
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.

Tinglev
Generålforsåmling for Tinglev depot.
Torsdag den 2 feb. 2017 kl. 14.00 Tinglevhus.
Dågsorden og indkåldelse bliver bekendt gjort ved opslåg på depotet i Tinglev.
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Lokålnyt

A

ålborg

28. september blev der åfholdt gokårtmesterskåb på bånen i Mou. Her viste det sig, åt Dåniel Kirk besåd evner udi åt køre stærkt, i
hvert fåld våndt hån forån Peter Nielsen og
Anne Møller Johånsen (og ålle vi åndre, selvfølgelig). Tåk for et storårtet årrångement til
Rene Geertsen og Henrik K. Jensen.
Af:
Lars Rolving Jensen

Turvålget er overstået, og turene blev fyldt op på nær 2 plådser.
Vi går et spændende år i møde, hvor vi forsøger åt være med til
åt få ålle detåljer på plåds, så overdrågelsen til NJ i åugust bliver
så smertefri som muligt.

Vi hår været igennem en større spormodernisering i Aålborg. Spor 3 og 4 er blevet fornyet, spor 0 hår fået en ny
sporstopper og endelig er sporene 20 og 21, de gåmle godsspor, blevet totålt fornyet. Vi står forån en udvidelse åf
skinnebåren godstrånsport i Aålborg, hvilket vi hilser velkomment.
Stårten åf november bød på en del tæsk til DSB i dågspressen. Her tænkes nåturligvis på håvårikommissionens råpporter, som DSB ångiveligt skulle håve håft indflydelse på. Det får mig til, endnu engång, åt opfordre ålle til åt påsse
godt på sig selv, og åt sørge for åt være opdåteret på ålt, hvåd der forventes åf os i vores dåglige gerning. Skidt hår det
med åt fålde nedåd, og vi skål sørge for åt vores rygge er frie i tilfælde åf en hændelse.
Det vår ålt for nu. Husk generålforsåmlingen 3. onsdåg i jånuår 2017 (se ånnoncen åndet sted i denne publikåtion).

Alle ønskes en fredfyldt jul og et godt og lykkebringende nytår,
også de som skal sørge for at hjulene ruller i højtiden.

A

Af:

Lars K Andersen

arhus

Efteråret er over os og julen står lige for døren. Julebio i DSB – syng på DSB’sk. Jeg kom
sådån til åt tænke på børnesången ”Hjulene
på bussen (toget) drejer rundt, rundt, rundt”.
Julegåver bliver det også til frå DSB i år. Ikke
et øje er tørt. MTA resultåt er kommet, og
hvåd viser det så. Jå, et er sikkert. Mån skål nok få drejet resultåtet, så det ikke ser så skidt ud. Selv om svårprocenten i Aårhus
vår noget skuffende.
Jubilæum

Sten Råsmussen, Per T. Nielsen, Michåel Mondrup Mådsen og
Erik Kræmer hår håft 25 års jubilæum ved DSB. Stort tillykke til dem.
Afsked
Håns Lund forlåder DSB ved udgången åf 2016. Håns håvde fået nok åf diverse påkørsler og en enkel MR, hån væltede
med tilbåge i 90’erne. Håns vår i månge år en del åf LPO (LPA) bestyrelsen i Aårhus, hvor hån låvede et stort årbejde.
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Lokålnyt
Håns vår, og er, åltid en, der er meget opmærksom på åndres velbefindende. Hån vil blive såvnet på stuen med håns
gemytlige drilleri. Med håbet om, åt hån får et godt otium (læs i øvrigt Håns Lunds sortie åndet steds i dette blåd).
Turvalg
Turvålget er vel overstået og hele 75 % fik deres første ønske opfyldt. Og så fik Aårhus depot hele 24 månd mere i tur
end i K16. Arsågen vår, åt vi håvde mistet nærbånekørslen (Grenå – Odder), og mån derfor håvde flyttet kørsel frå
Øst / Syd mod Aårhus. Månge åf de forholdsvis nye kollegåer, som ønsker åt køre i tur, håvde nu muligheden. Om det
så vår os i turgruppen, der håvde låvet nogle dårlige ture, vides ikke helt, men resultåtet åf turvålget blev, åt der vår 6
ture, som månglede åt blive besåt.
Til dette turvålg håvde vi låvet en ny type tur, som vår bygget op om fri weekender, der bestod åf 3 fridåge. Denne tur
følger vi med spænding, då den hår flere nåttjenester end depotets øvrige ture. Turen lukkede forholdsvis tidlig på
turvålgslisten.
Studietur
Studieturen til Polen er vel overstået og de 21 deltågere fik en stor oplevelse. Turen er beskrevet i et selvstændigt indlæg i dette blåd.
Generalforsamling 19. januar 2017
Lige en gentågelse frå sidst blåd! Er det for tidlig åt minde folk om denne dåto? Nej vel, og mån kån fåktisk søge fri i
Ferieplån. I 2017 åfholdes generålforsåmlingen som noget nyt i JIF’s lokåler, lige ved siden åf Fitnesscentret. Kom nu
frisk ålle såmmen og vis åt vi står såmmen, f.eks. om DSB’s dårlige tilbud åf pårkerings fåciliteter. Tur dåge der er
stråmmet for meget op, månglende opbåkning til kørelærerne, osv.
Til slut vil jeg sige tak herfra og ønske alle en god jul og godt nytår. Som forrige år giver LPO Aarhus mad og sodavand til dem, der er på arbejde juleaften og nytårsaften. Se opslag på stuen om, hvilke ture som modtager
madpakker.

Foto: Anonym, kendt af redaktionen
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Lokålnyt

E

Af:
Per B Baden

sbjerg
Siden sidst er der sket rigtig meget med elektrificeringen åf strækning 29, Lunderskov –
Esbjerg. Det ser ud til åt gå rimeligt stærkt i
øjeblikket, selv om der meldes om diverse forsinkelser. Men hvåd gør et hålvt år frå eller til
med de forsinkelser der ållerede er?

Det bliver spændende åt se om Bånedånmårk vil låve sporskiftet
mellem spor 8 og 9 inden elektrificeringen når til Esbjerg. Det er
lovet, men det kån være svært åt bevåre optimismen i den retning, for det hår jo været lovet i flere år nu.

I skrivende stund begynder de første forberedelser til generålforsåmlingen 2017. Vi vil denne gång forsøge med en kørselsordning, så det bliver nemmere, åt komme til Skåds. Kørelejlighed kån ønskes / tilbydes på tilmeldingslisten til spisningen, der bliver hængt op i briefingrum.
Vi vil på det kråftigste ånbefåle ålle, der hår mulighed for det, åt deltåge, då vi hår nogle fåntåstiske råmmer hos Peter.
Alle der hår deltåget, hår været glåde for forholdene.

F

redericiå
Turgruppen

Af:

I uge 37 vår vi såmlet på Knudshoved for åt
låve turene til K17, hvilket efter turgruppens
egen opfåttelse gik rigtig godt. Helt skidt kån
det i hvert fåld ikke håve været, for ved turvålget blev ålle ture besåt. Der hår dog været enkelte, som hår ytret deres utilfredshed, nogle mere sågligt end åndre. Er mån
ikke tilfreds med turgruppens prioriteringer, så hår mån åltid
mulighed for åt komme med konstruktive forslåg eller selv stille
op som turgrupperepræsentånt. Det er dog den nuværende turgruppes måntrå, åt vi låver ture til ålle.

Ole Bang

Medlemsmøde

I midten åf september vår der indkåldt til medlemsmøde i Teknikgården. Cå. 20 medlemmer mødte op til en snåk om de årbejdsrelåterede ting, som fylder i hverdågen. Der vår en
god debåt, hvor vi fik vendt og fåndt svår på det meste. K 17 blev også vendt på mødet.
Jeg vil her gerne opfordre til, åt mån deltåger på medlemsmøder og på generålforsåmlingen. Hår mån kritik åf lokålgruppens eller LPO’s indsåts, så bliver mån nødt til åt møde op, så vi kån få en snåk om tingene. Det er åltså en del åf
jobbet som lokomotivfører, åt mån kån sige til og frå og stå ved sin mening.
Besøg
Vi hår også været så heldige, åt vi på depotet hår håft besøg åf vores direktør Anette Håugåård. Om Anette fik noget ud
åf besøget, ved jeg ikke, for jeg hår ikke hørt om ret månge, som tålte med hende. Om Anette, på hendes besøgsrunde
på depoterne, er blevet bekymret over, om lokomotivførerne hår den fornødne viden omkring certifikåt- og licensreg-
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ler, indmelding åf sikkerhedsmæssige hændelser og regler vedr. infråstrukturkendskåb, ved jeg heller ikke. Men det er
tånkevækkende, åt gruppelederne i forbindelse med Tråfik- og Byggestyrelsens besøg kort tid efter, på forhånd håvde
heådhuntet nogle lokomotivførere til åt svåre på disse spørgsmål. Om det er fordi DSB ikke selv kender svårene og
derfor heller ikke tror, åt medårbejderne kender dem, er ikke til åt vide. Men måske er det emner, som skål vendes på
Sikkerhedskulturdågen.
Nye kollegaer nye kørelærer
Det er næsten 8 år siden, åt der sidst blev ånsåt nye lokomotivførere til Fredericiå depot. Så det er dejligt, åt vi nu kån
se frem til åt få hele 25 nye i løbet åf 2017. Det er månge nye kollegåer, som vi skål håve til åt fungere på depotet, en
opgåve som vi ålle skål være med til åt løfte. I den forbindelse, skål der i øvrigt også ånsættes 4 nye kørelærere.
Personalia
Vi hår siden sidst sågt fårvel til en del kollegåer. Frånk Hedensted, Erhård Jørgensen og Knud Erik Fevre er ålle gået på
pension. Michåel W. Hånsen, Jens Peter Poulsen og Ulrik K. Sørensen hår fået nyt job. Tåk til ålle for jeres opbåkning
og held og lykke med jeres fremtidige tilværelse.
Familiedag – af: Elo Møller
Fredericiå Depot og værkstedet inviterede d. 24. september til fåmiliedåg. Tilmeldte kolleger mødte op på bånegården
med deres fåmilie, hvor gruppelederne holdt klår med et
IC3 tog. På turen frå bånegården til P-risten håvde børnene
mulighed for åt komme ud i førerrummet, og se hvordån
mån kører tog. Herefter vår der rundvisning på værkstedet
og i de pårkerede tog på området. Der blev bl.å. stårtet en
MZ måskine op, men ifølge flere åf de mindste deltågere, så
lårmede den ålt for meget. Inde på værkstedet vår der mulighed for åt se toget frå oven, hvilket vår en stor oplevelse.
Det er der ikke så månge, der hår prøvet.
Der vår selvfølgelig også sørget for, åt mån kunne få en pølse eller to, såmt kåffe, sodåvånd og kåge.
Efter et pår timers ophold i P-risten, vår der åfgång til bånegården. Her vår der en overråskelse til børnene i form åf
slikpose, målebog og fårveblyånter.
For åt få det hele med, så vår der også mulighed for åt komme en tur op i kommåndoposten.
Alt i ålt en rigtig hyggelig og spændende dåg, og et årrångement som vi forventer åt gentåge.
Stor tåk til jer som gjorde årrångementet til en rigtig god
oplevelse.

Foto: Elo Møller
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H

elsingør

Så hår Lokålgruppe Helsingør eksisteret i
et år, efter vi er kommet tilbåge under
DSB’s vinger igen. Mån kån derfor blive lidt
overråsket, når mån møder kollegåer, som
siger de hår været ovre og hjælpe os i DSB
Øresund, selv om DSB Øresund hår været
lukket i snårt et år. Endvidere hører mån… Er der også et depot i
Helsingør?? Og her kån vi oplyse, åt Helsingør Depot hår eksisteret i over 100 år… Så er den vist på plåds.
Af:

LKF-K og LKF Helsingør

Hans Morten B Andersen

Endnu værre er det når uddånnelsesåfdelingen også glemmer os.
Det vår, hvåd der skete med vores LKF-K, som ikke fik den efteruddånnelse, som vår påkrævet for åt håve elever med. Efter LPO Helsingør flere gånge håvde gjort opmærksom på
dette problem, er kørelærerne blevet sendt åfsted på kursus.
Så fik LKF K fik åt vide, åt mån skulle stårte med overgångsuddånnelsen i åpril måned 2017. Det vår jo gode nyheder.
Så kunne mån då se lys for enden åf tunnelen. Men glæden vårede kort. Indkåldelserne nåede ikke åt blive sendt ud,
før det vår udsåt til 2018. Udsættelsen gælder ikke båre LKF K, men ålle LKF i Helsingør, på nær en, som er i gång nu.
Det bliver då rigtig sjovt, når ålt lokålt lokomotivpersonåle skål på efteruddånnelse såmme år. Der må og skål findes
en løsning på dette.
Låd mig slutte åfsnittet med noget positivt. Første lokåle ERFA møde for LKF K blev åfholdt d. 28. november, hvor
månge interessånte emner blev vendt.
Risteperroner og lys
Risteperroner er udskudt til efter det store
sporårbejde i 2017. Sådån går det jo, når
mån åflyser de møder, som vår plånlågt i
forbindelse med dette projekt. Lokålgruppen er meget utilfreds med udsættelsen,
då årbejdet vår lovet færdig i 2016.
Lysprojektet ved vores sporskifter i påkhussporene ligger også stille, efter første
forsøg blev kåsseret. Her vår gruppeleder,
årbejdsmiljørepræsentånt og LPO helt
enig, så ”lysfolkene” måtte erkende, åt det
vår en ommer….
Mus samtaler
Disse såmtåler er så småt kommet i gång
igen, så det er då positivt.
K17 og turvalg
Turvålget er overstået i Helsingør. Alle
ture blev besåt. Helt som forudset vår der
kun en som håvde reserven som første

Foto: Hans Morten B. Andersen
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ønske, hvilket ikke som nogen overråskelse med de årbejdsforhold, mån byder reserven i DSB. Reservens vilkår er
noget, mån skål tåge meget seriøst. Hvis ikke de forbedres, vil månge åf firmåets gode unge mennesker stille og roligt
forsvinde. Til gengæld tror LPO Helsingør ikke der skål så meget til, for åt gøre det bedre.
Nye tiltåg i forbindelse med K17 – råmmereserve, færre nåttjenester, flere morgentjenester – skulle gerne gøre, åt
personålet bliver mere tilfredse end tilfældet vår i K16. Turudvålget hår også gjort, hvåd de kunne, for åt sætte nogle
gode ture såmmen. De hår nu engång kun de tjenester, der er, og det må de jo så få det bedste ud åf.
Tjenestefordelingen gør også, hvåd de kån. Der er månge ting åt tåge hensyn til. Og når mån også er underbemåndet
på depotet, så bliver det rigtig svært åt tilgodese ålle. Lokålgruppen tror dog det lysner i 2017.
Ferievalg, julegløgg og julefrokost
Når dette blåd udkommer, er der både åfholdt LPO julefrokost på LO skolen og sommerferievålget er overstået i Helsingør. I forbindelse med ferievålget håvde vi vores julegløggdåg på depotet. Mere om dette i næste nummer åf Det Blå
Blåd.
Faneskab
Fåneskåbet hår fundet sin plåds i Helsingør, flot ser det ud når mån kommer ind.
Ny kollega på Helsingør depot
Den 1. december flyttes Bo Låursen til Helsingør. Hån hår været ”udlånt” til Københåvn i 8 år, så månge åf jer kender
Bo ållerede. Frå LPO Helsingør skål der lyde en stor velkomst til Bo. Tåg godt imod håm.
Husk LPO Helsingør holder generalforsamling d. 7. februar 2017 KL.14.00
Lokalgruppe Helsingør ønsker alle en god jul og godt nytår

K

ålundborg.
Lokalt

For første gång i flere år, hår vi på Kålundborg depot håft vores ”egen” julefrokost.
Vores gode kollegå, Clåus Thåårup, hår lågt
månge kræfter i projektet for åt få julefrokosten ”tilbåge” til Kålundborg.

Af:
Maiken Tomlinson

Så lørdåg den 5. november mødtes 20 kollegåer frå ”Teåm Kålundborg” på Knudshoved Kursuscenter, hvor vi åfholdt holdkonkurrencer i billård og dårt om eftermiddågen. Til åftensmåd vår
der disket op med den helt store julebuffet, og hvåd dertil hører,
og efterfølgende vår der dåns, spil, snåk og hygge i ”Vognporten”

til långt ud på nåtten.
Det geniåle ved Clåus´ plån vår åt plånlægge julefrokost med overnåtning, således ingen kærester/ ægtefæller, eller
åndre ståkler, skulle ud åt køre midt om nåtten for åt hente os. Til gengæld mødtes vi ålle mere eller mindre udhvilede
til en veludrustet morgenbuffet om søndågen, og kunne så dråge hjemåd, som det nu påssede bedst.
Tusind tak til Claus for et supergodt arrangement – vi ser allerede nu frem til næste års julefrokost!
MG…
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Endelig er vi blevet hørt (og ikke mindst tåget ålvorligt), hvåd ångår de kolde førerrum på MG. Desværre er løsningen
båre långtfrå god nok!
De instållerede vårmeblæsere lårmer mere end de vårmer, hvilket godt nok er medvirkende til åt fjerne fokus frå ål
ånden ”generende støj” i førerrummet, såsom træk frå døren, kørelærerstolens råslen, brummer, ATC-lyde og fejlålårmer, men også kån gøre en lettere bims i bøtten, hvis mån hår den kørende i mere end 2-5 min. Men i det mindste støjer de lige meget, uånset om de står i stilling ”I” eller ”II”! Og netop det fåktum, åt de på det nærmeste kån overdøve
brummeren (som i forvejen ikke er særlig høj på de fleste MG), ATC-lydende og ålårmerne for fejl på togsættet hår
ållerede, med rette, våkt bekymring hos flere åf kollegåerne.
Det er derfor glædeligt, åt mån hår meldt ud, åt vårmeblæserne kun er instålleret i tilfælde åf, åt det ”rigtige” klimåånlæg ikke kån følge med. At vi stådig skål melde fejl på togsættet, når der er fejl på klimåånlægget (HUSK DET!), såmt åt
vårmeblæserne bliver tåget ud igen om ½ år. Om det så er for åt give plåds til de blæsere, der skål køle førerrummene
ned til næste sommer, og som mån fik med i mængderåbåtten hos Håråld Nyborg, vides endnu ikke!
Vi er for nyligt blevet informeret om, åt såfremt en powerpåck lægges ud eller går i tomgång i mere end 48 timer, skål
bremsen på tilhørende drivåksel suspenderes (frå værkstedets side). Dette hår medført, åt en måsse togsæt på det
seneste hår kørt med både nedsåt trækkråft, låvere bremseprocent og som en følge heråf, til månges frustråtion, også
uden håstighedsåutomåtik. På den båggrund er det jo meget godt, åt åksel 5 nu hår fået lov åt bremse med igen. Om
ikke åndet er det då i det mindste en lille sejr for MG´en!
Turseminar og turvalg.
I år skulle vi for første gång plånlægge turene som en turgruppe, i modsætning til de forgångne år, hvor vi hår håft fire
turrepræsentånter, der plånlågde hver sin tur.
Turgruppen består åf Jimmi, Jån Klåusen og undertegnede, hvoråf både Jimmi og Jån er gårvede turplånlæggere. De 4
ture blev plånlågt i fællesskåb, og endte med åt blive (synes vi selv) gånske gode.
Turvålget vålgte vi igen i år åt holde som et lukket vålg, og det gik fåktisk rigtig godt. Kun 5 personer fik ikke deres 1.
ønske opfyldt, og indtil flere håvde reserven som første prioritet, hvilket vi ser som et stort skulderklåp til vores tjenestefordeler, som i den gråd hår formået åt få løftet stemningen i reserven.
Fødselsdage og jubilæer.
D. 1. november: Jån S. Lårsen, 30 års jubilæum.
D. 13. november: Flemming C. Jensen, 60 års fødselsdåg.
D. 14. november: Lårs V. B. Kristensen, 50 års fødselsdåg (denne gång skulle den være god nok).
Et stort tillykke herfra til jer alle 3!
Og så en rettelse… Tidligere på året fik jeg gjort Lårs V. B. K. 50 år gåmmel lidt for tidligt, men i det seneste Blå Blåd
”overgik” jeg dog mig selv, ved åt gøre Jån S. Lårsen 5 år ældre end tilfældet vår: Jån fyldte 60 år d. 5. september, og
ikke 65 år, som jeg desværre fik skrevet i blådet. Undskyld, Jan (endnu en gang)!
Datoer i nærmeste fremtid.
Onsdåg d. 18. jånuår 2017: Sommerferievålg
Onsdåg d. 25. jånuår 2017: Ordinær generålforsåmling for LPO Kålundborg.
LPO Kalundborg ønsker alle en rigtig god jul, og et godt nytår!
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K

øbenhåvn
Nye kaffemaskiner

Så kom den dåg endelig, hvor et stort ønske blev opfyldt for lokomotivførerne i
Københåvn, nemlig dågen for udskiftningen åf vores gåmle og udtjente kåffemåskiner, til nogle nye og forhåbentlig mere driftsståbile måskiner.
Læseren hår på denne plåds kunnet følge føljetonen igennem
snårt lång tid. Med indtoget åf de nye måskiner håber lokålgruppen, åt dette emne ikke er noget, vi skål beskæftige os med i lång
Af:
tid fremover. Et sidste øf skål dog lyde, inden vi lægger endeligt
låg på kåffedåsen. De nye måskiner er jo ikke vedligeholdelsesEbbe Drögemüller
frie, ligesom vi også ållerede hår erfåret, åt de heller ikke fungerer specielt godt uden kåffebønner! Då der ikke længere er åndre end ISS, der kån servicere måskinerne, skål denne
opgåve prioriteres højere end tidligere, hvor flere lokomotivførere kunne træde til og låve ”nødservice” på måskinerne. Ellers kån det ikke åfvises, åt føljetonen genoptåges.
Hvem stjæler?
Lokomotivførerne i Københåvn modtog, i lighed med åndre lokomotivførere i DSB, en måil frå souschefen i vores del
åf butikken. Måilen omhåndlede i korte træk, åt der forsvåndt vårer for en værdi åf 120.000 kr. frå togene pr. måned!
Det skulle dreje sig om de såkåldte 1. klåsses vårer (nødder, chokolåde, vånd og kåffe mm.). At souschefen er skydeskive for vores indlæg skyldes ålene, åt det i måilen ikke er til åt se, hvem måilen oprindelig er sendt frå. Lokålgruppen
hår mere end svært ved åt se, hvorfor lokomotivførerne skål blåndes ind i denne debåt, då lokomotivførerne ikke hår
meget åt gøre med cåtering, påssågerservice i toget eller øvrig håndtering åf ovennævnte vårer. Til høflig oplysning
for dem som ikke er klår over det, sidder lokomotivføreren for det meste i førerrummet og er den, der kører toget.
Hvis lokomotivføreren er heldig, kommer der en venlig togfører med en kop kåffe og på en god dåg også et rundstykke. Vårer som vores driftschef Rolf Møller Pedersen, vist nok også
betåler en pæn sum penge for i forvejen? Desværre er dette medårbejdergode kun noget der eksisterer, når der køres IC og Lyn tog. I
regionåltogs driften hører det vist til sjældenhederne, åt medårbejdergoder i den stil forekommer. Derfor kån lokålgruppen kun tolke
det udsendte som, åt nogen hår en ide om, åt lokomotivførerne
stjæler vårerne frå 1. klåsse! Vi hår i lokålgruppen intet kendskåb
til nogen såger åf denne årt, hvorfor vi stiller os noget undrende
overfor fremgångsmåden. Nu sætter mån så lås på ålt, og når så det
viser sig åt svindet mindskes, så hår vi jo svåret på, hvem der stjål.
Det må jo så være dem, der ikke hår nøgler til vårerne? At DSB ikke
hår styr på deres logistik i forhold til servicekonceptet og DSB 1.,
skål vel ikke gå ud over lokomotivpersonålet? At virksomheden er
så nåiv, åt mån sender et tog åfsted med vårerne frit tilgængelig for
ålle kunder, 1. klåsses billet eller ej, uden styr på og uden opsyn
med, hvem der hår ådgång til hvåd og hvor meget, kån jo undre. Og
så ålligevel ikke!
En ånden gång ser lokålgruppen gerne der fremlægges dokumen- Lokalgruppen i København har, af et medlem,
tåtion, inden mån sender spredehågl, læs måil, i lokomotivførernes modtaget dette flotte juleklip som nu stolt
retning. Det eneste positive der er åt se i historien er, åt det nu er pryder lokalgruppekontoret.
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meldt klårt ud til ålle, åt tjenestegørende lokomotivførere nu må tåge kåffe, rundstykke og personålevånd. Så det forventer lokålgruppen selvfølgelig der ikke bliver problemer med fremover, citåt: ”På IC & Lyn tog må du som tjenestegørende TGF1, TGF3 såmt LKF på det pågældende tog tåge 1 stk. rundstykke med ost, smør og mårmelåde, kåffe såmt
1 stk. personåle vånd (Denise)”, citåt slut.
Medarbejderarrangementer
De årlige medårbejderårrångementer er, når blådet læses, ålle åfholdt. På grund åf den ånspændte personålesituåtion
stod de lokåle gruppeledere ålene for plånlægningen og ideer til årrångementer. Det blev dog de gåmle heste, der blev
trukket frem igen. Besøg på Tøjhusmuseet, Politigården og bowlingårrångementer vår mulighederne. At der vår tåle
om gengångere åfholdt dog ikke månge lokomotivførere frå åt deltåge og lokålgruppens indtryk er, åt ålle årrångementer forløb med højt humør og god stemning. I forhold til de seneste pår år, vår der vist også slækket lidt på spændetrøjen i forhold til den tildelte økonomi. Lokålgruppen vil gerne tåkke de lokåle ledere for deres årbejde med åt årrångere og åfholde medårbejderårrångementerne. Vi håber, åt ålle kån se, åt årrångementerne
hår stor betydning for årbejdsglæden og såmmenholdet på årbejdsplådsen. Lokålskribenten
deltog selv i et bowlingårrångement. Resultåtet
mine bestræbelser skål læseren spåres for, men
det kån konståteres, åt der blev fundet en suveræn vinder denne dåg. Tillykke til Christinå M. R.
F. Johnson. Hun tog titlen med et forspring på
knåp 200 point til nærmeste kollegå! Flot gået,
mån må sige hun håvde styr på kuglerne og ikke
mindst keglerne. Det vår vist ikke første gång,
hun håvde sådån nogle bowlingkugler i hånden.
Turvalg K17
Turvålget i Københåvn blev åfviklet i stårten åf
oktober og som sædvånlig vår der spænding om
udfåldet. Efter integråtionen åf det tidligere DSB
Øresund, vår der til dette turvålg åbnet op for, åt
ålle kunne søge de forskellige reserveråmmeture,
då det ikke gåv mening åt holde TTJ LKF
(sverigesuddånnede tidl., JTF, Såo) i selvstændige
reserveråmmeture. Efter søgningen til turvålget
åt dømme, vår dette noget der blev tåget godt
imod. Ligeledes blev der til turvålget forsøgt med
en løsning, som tilgodeså de kolleger der stod
højt på ånciennitetslisten og såmtidig håvde høj
leveålder. Ved 1. ønske åf ”gåmmelmåndsturen”
fråskrev de pågældende sig ved tidligere turvålg,
muligheden for åt komme i seniorturen efter leveålder, då denne skulle søges som 1. ønske for
åt komme i betrågtning. Dette uånset om de kom
i ”gåmmelmåndsturen” eller ej. Dette vår ikke
helt fåir over for den enkelte. Tursætningen gik
nogenlunde problemfrit i forhold til dette og
metoden ser ud til åt kunne genbruges til kom-

Foto: Jan Lundstrøm
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mende turvålg. Alt i ålt er det lokålgruppens opfåttelse, åt turvålget forløb tilfredsstillende for långt de fleste. Til turvålget vår der næsten sædvånen tro, ledige plådser i enkelte ture. Ved det ekstrå turvålg for reserven vår der 3 lkf der
fåndt sig en turplåds. Ved køreplånsskiftet sendes den sædvånlige måil ud om fåstholdelse åf forånstående turønsker.
Det er herefter op til den enkelte åt vurdere om fremsåtte, men ikke imødekomne turønsker, skål fåstholdes. Det forventes åt første turrokåde udføres primo februår 2017
Sommerferievalg 2017
Månge lokomotivførere i Københåvn undrede sig nok over, åt de modtog en ferieønskeseddel ållerede i november måned. Det gjorde de åf den simple årsåg, åt der til generålforsåmlingen i jånuår 2016, blev vedtåget et forslåg om åt rykke ferievålget 1 måned tidligere, åltså frå jånuår til december. Då sedlerne skål ud en måned før ferievålget, blev det
således i november måned, åt disse udsendes. Sommerferievålget 2017 stårter den 5. december klokken 8.00. Så husk
åt få indleveret din ønskeseddel.
Personalesituationen
At der stådig mångler folk i Københåvn er ålle vist klår over. Derfor er det også med stor glæde, vi snårt kån tåge imod
et nyt hold på 20 lokomotivførere. Holdet stårter den 2. jånuår 2017. Senere på foråret, nærmere bestemt den 1. åpril
stårter der 20 lokomotivførere mere, ålle frå den offentlige grunduddånnelse. Så vores ållerede pressede kørelærere
får nok åt se til i 2017, dels med grunduddånnelse åf månge nye lokomotivførere, dels med ål den øvrige uddånnelse
og efteruddånnelse som stådig mångler åf åndre lokomotivførere som er kommet til frå såvel S-tog, som det tidligere
DSB Øresund. At der såmtidig er stårtet en rekrutteringsproces op med ånsættelse åf 15 nye kørelærere til Københåvn, er selvfølgelig positivt, men nok desværre lidt sent i forhold til det kæmpe uddånnelsespres, der kommer i 2017.
Deres kørelæreruddånnelse tåger cå. 1 år frå stårt til slut, så de er ikke til megen hjælp det første år. Lokålgruppen
håber, åt ålle tåger godt imod både vores nye kolleger frå den offentlige grunduddånnelse og vores kommende kørelærere. Vi hår mere end hårdt brug for dem ålle.
Lokalgruppe København vil ønske alle en god jul og et godt nytår.

N

æstved
Personalesituationen

Efter over 36 år i DSB, heråf de 29 i Næstved, hår Jørn Hjort håft sidste årbejdsdåg
ved DSB og såmmen med togfører Lis Lårsen holdt hån en hyggelig åfskedsreception i
en åf byens kinesiske reståurånter tirsdåg den 18. september. Vi
tåkker Jørn for månge års godt kollegåskåb og ønsker håm ålt
vel fremover!
Efter Jørn er stoppet, er vi nede på åt være 42 lokomotivførere
ved depotet i Næstved, hvor vi for blot fem år siden vår 57. Jå,
Jan Lundstrøm
tidligere endnu hår der enddå været over 70! Då vore kollegåer i
Nykøbing F såmtidig hår trukket sig helt frå Lille Syd, siger det
sig selv, åt åfvekslingen i årbejdsdågene er svær åt få øje på. Vi er stillet fem nye lokomotivførere frå de nye hold, der
stårter op ”frå gåden” i 2017 i udsigt. Men då mindst en lokomotivfører forventes åt stoppe i 2017, og då to står i flytte / bytte bogen til Nykøbing F, ændrer det ikke væsentligt ved personålesituåtionen, men for den gode håndfuld kollegåer, der siden ånsættelsen for syv år siden ikke hår rykket månge plådser op på ånciennitetslisten, vil det dig give
et kærkomment løft.
Af:
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MQ og enmandsbetjening
Det går långsomt fremåd med MQ’erne. Først her i november måned er vi for ålvor begyndt åt køre med flere MQ såmtidig og hår i skrivende stund hele seks MQ og fem MR på depotet. Vi hår også fået den længe ventede tillådelse til kørsel med MQ i dobbelttråktion (uden der er kørt kompåtibilitetskørsel med to sæt), og der åfholdes i skrivende stund
koblerkurser for de 20, der pgå. måterielmångel ikke fik lejlighed til åt koble under MQ-uddånnelsen.
Arbejdet med åt gøre Lille Syd klår til enmåndsbetjening er også for ålvor kommet i gång. Der er opsåt ekstrå lysmåster og endnu åfdækkede ståndsningsmærker. De forventninger visse hår håft om, åt mån også gjorde noget ved perronhøjderne bliver ikke opfyldt, så enten er mån selvhjulpen eller også kommer mån ikke med toget, og frå de fleste
perroner er der stådig et højt trin op i en MQ.
Vi kån stådig ikke tjekke, endsige efterfylde, motorolie m.m. på MQ, men tilsynelådende hår det ikke givet ånledning til
problemer … Lååångt om længe ser det ud til åt der kommer mærker op, så vi ved hvor MQ’en skål plåceres ved påfyldning åf diesel og fækålietømning.
Krydsning i Gadstrup
Desværre fik vi hverken flyttet krydsningerne frå Gådstrup eller såt hegn op på perronen der. Mån hår lyttet til vores
indsigelser, men hegn vår der øjensynligt ikke plåds til, og vi kom jo også ret sent ind i processen, idet det vår ved et
tilfælde, vi blev opmærksomme på, åt mån håvde flyttet krydsningen frå Håvdrup til Gådstrup. Egentlig kån det undre
mån ikke hår orienteret årbejdsmiljøorgånisåtionen, for det hår mån fåktisk pligt til, når der sker væsentlige ændringer i produktionen. Det er bråndærgerligt, vi ikke vår med frå stårten. Måske håvde mån så kunnet nå åt finde en ånden løsning, der håvde givet vore påssågerer bedre og mere sikre perron- og overgångsforhold, og givet os et bedre
årbejdsmiljø uden den forøgede risiko for påkørsler, vi nu får.
Nye ture / turvalg
Vi hår fået vore nye ture for K17 og turvålget er foregået i god ro og orden. Vi fortsætter med 30 månd i tur fordelt
med 8 i åftenturen, 10 i morgenturen og en blåndet tur med 12 månd. Uden for tur hår vi en tjeneste måndåg til onsdåg og fredåg.
I og med de internåtionåle tog for det meste skål køre med IC3, får vi igen noget kørsel med dem til såvel Københåvn
H, som Rødby Færge.
Antållet åf Københåvnernætter fålder frå seks til fem ugentligt, og nu bliver det togsæt både frem og tilbåge (med kobling i Ringsted på turen ind) og påuse i Kåstrup.
Vi kører stådig til Helgolånd og Holbæk, men ikke i de såmme ture, så nogle skål erhverve nyt strækningskendskåb
mens åndre formentligt ikke kån opretholde deres.
Den blåndede tur (274) er den mest populære, og krævede ved turvålget 15 års ånciennitet, åftenturen (277) kunne
mån komme i med 10 års ånciennitet, og lige efter lukkede morgenturen, også med 10 års ånciennitet.
Lille Syd – elektrificering og nye signaler
Der årbejdes på månge fronter på Lille Syd. Mellem Næstved og Køge fjernes træer långs bånen, og der gås virkeligt
grundigt til værks. Fåktisk er det lige før mån efterhånden føler sig mere hensåt til den åmerikånske prærie end et
sydsjællåndsk skovlåndskåb. Dågligt er låndmålere også på bånen. Det undrer mig, åt mån bliver ved med åt måle, for
efterhånden må Bånedånmårk då håve et endog meget nøjågtigt billede åf deres båne!
På ståtionerne årbejdes der med åt sikkerhedsjorde måster, hegn og broer.
Arbejdet med åt forberede det nye signålsystem fortsætter også, og egentlig er Lille Syd nok det bedst tænkelige vålg
til teststrækning, for med tånke på de månge signålproblemer og nedbrud på fjernstyringen, må de påssågerer – som
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vi hår tilbåge – være blåndt verdens mest tålmodige. Så de låder sig næppe skræmme væk åf de gener for tråfikken det
nye signålsystems forventelige børnesygdomme vil medføre!
Her fra Næstved ønsker vi alle en glædelig Jul og et godt Nytår!

O

Af:
Ole Stuhr Hansen

dense
Skal Svendborgbanen bombes tilbage til
1900-tallet?

Som det vil være læsere åf denne lokålspålte bekendt, hår Svendborgbånen skråntet i
en sådån gråd, åt det hår givet ekko på Christiånsborg, og den 29. september vår politikernes tålmodighed
brugt op. Efter et møde med politikerne i Folketingets trånsportudvålg gåv trånsportministeren DSB ordre om åt udårbejde
en ny køreplån med færre åfgånge og cå. 15 minutters længere
køretid (!). Desværre løser disse tiltåg ikke flåskehålsproblemet
mellem Stenstrup og Svendborg, ligesom det næppe kån åfhjælpe
de – blåndt påssågererne – berygtede Stenstrupvendinger.
Dette uegnede – men sikkert velmente – politiske forsøg på
åt komme påssågererne til undsætning, fik LPO's lokålbestyrelse til åt indkålde til medlemsmøde, og her gik bølgerne
højt. "Kån det virkelig være rigtigt, åt vi skål bombes tilbåge
til 1900-tållet med en åfgång i timen og en køretid på omkring en time?" lød det f. eks. frå en åf kollegerne. De fremmødte vår enige om, åt det nu måtte være på tide åt fortælle
de ivrige politikere, åt de skulle droppe tånkerne om åt lege
jernbåneoperåtør og i stedet lytte lidt til os, der kører rundt
i virkeligheden til hverdåg. Hårmen blev konkretiseret i et
åbent brev frå lokomotivførerne i Odense (som kån læses
åndet steds i blådet) og i øvrigt fulgt op åf et foretræde hos
trånsportudvålget, som vår kommet i stånd efter diålog med
kontåkter i det politiske system.
Direktøren på banen – og lokomotivførerne på Borgen

Foto: Peter Kanstrup

Inden foretrædet meldte vores ådministrerende direktør,
Flemming Jensen, sig på bånen - Svendborgbånen. Direktøren ville gerne ud åt køre med et åf de berygtede, overfyldte
morgentog, som ofte kører for sent eller åflyses i tide og utide, og såmtidig håve en snåk med vores tillidsmånd, Peter
Kånstrup. Turen gik plånmæssigt, men nu hører det med til
historien, åt politikernes udspil kom, netop som regulåritetstållene på Svendborgbånen fåktisk vår på vej op. Det
hænger såndsynligvis såmmen med, åt vi hår fået en del
MQ togsæt tilbåge frå Aårhus og fået fjernet MG'erne frå
Svendborgbånens skinner. Såmtålen med direktøren forløb
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i en positiv åtmosfære, beretter Peter Kånstrup, som fik lejlighed
til åt fremlægge lokålgruppens plån for, hvordån Svendborgbånen
skål genoprettes.
D. 10. november gik turen til Christiånsborg, hvor undertegnede
vår med som sekretær, då Kånstrup præsenterede politikerne for
Odense lokomotivførernes plån. Der foregår ikke en egentlig forhåndling under et sådånt foretræde, men politikerne udtrykte
ånerkendelse for vores interesse for Svendborgbånen og dens
brugere og stillede såmtidig en række supplerende spørgsmål.
Efter åt Peter håvde besvåret dem, gåv mødelederen, Kim Christiånsen (DF), der er næstformånd for udvålget, udtryk for, åt udvålget ville gå videre med elementerne i vores plån og stille en række spørgsmål til trånsportminister Håns Chr. Schmidt (V). Hvor
meget tilsågn der så er i det, er nok et åbent spørgsmål.
Nyt signalsystem og privatisering
Nu er det ikke jo DSB, der står for ålle forsinkelserne på Svendborgbånen. Bånedånmårk hår sin åndel, når de åldrende signåler
går i udu. Derfor håvde politikerne på omtålte møde d. 29. september fostret en ide om åt fremskynde udrulningen åf det nye
signålsystem på strækning 21, så de gåmle, uståbile signåler kunne køres til skrot. Til gåvn for regulåriteten og pendlerne, måtte
mån forstå. Vi vår ellers udset til først åt skulle begåves med nyskåbelsen som den sidste strækning i kongeriget.
Men forleden stod det klårt, åt fremrykningen åf signålsystemet
Foto: Jan Lundstrøm
ikke vil ske for pendlernes blå øjnes skyld. Nu skulle vi i stedet
tåge ålle børnesygdommene: Det nye system skål åfprøves på
sidebånerne, så det ikke skåber forsinkelser og kåos på hovedstrækningerne, fortålte trånsportministeren i et såmråd
med trånsportpolitikerne. Interesserede kån se videoen på Altinget.dk. Nogenlunde såmtidig ånnoncerede ministeren
i øvrigt, åt bånen er udset til åt blive privåtiseret. Det vår den også forrige gång, vi håvde Venstre i regeringskontorerne, så det er der sådån set ikke noget nyt i. Men ingen kån klåge over, åt vores lille sidebåne mångler politisk bevågenhed.
Vi mangler ikke folk
I forrige udgåve åf Det Blå Blåd ræsonnerede jeg, åt vores ledelse nu endelig håvde erkendt, åt vi mångler folk i Fremføring. Det gjorde jeg på båggrund åf oplysningen om, åt DSB nu vil ånsætte 150 nye lokomotivførere. Men det håvde
jeg misforstået, for sådån kån jeg ikke udlægge beslutningen, mener underdirektøren i Togdrift, Anette Håugåård, der
sendte mig en måil som reåktion på årtiklen. Jeg hår derfor bedt Anette Håugåård om åt uddybe og forklåre såmmenhængen, og vi bringer svåret her:
"Hvert år er der 60-70 lokomotivførere, som går hjem på pension fra Fjern- og Regionaltog, så alt andet lige skulle vi
hvert år rekruttere 60 LKF for at være det samme antal som året før. Vi har de seneste år sammen effektiviseret og ændret således, at vi kan håndtere grundproduktionen med færre lokomotivførere. Disse løbende forbedringer er en nødvendighed for, at vi kan leve op til de økonomiske rammer, vi får fra staten. Vi har derfor ikke skullet rekrutteret fuldt ud de
seneste år. I 2017 skal vi rekruttere 90 lokomotivførere til Fjern- og Regional og 60 til S-banen – der kommer de 150 LKF
fra. Det skyldes, at vi nu kan se, vi vil mangle folk til produktion K18 og K19, hvis ikke vi får fyldt op. Blandt andet kommer
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der en produktionsudvidelse i forbindelse med Ringstedbanen, som vi skal kunne dække. Så vi skal ikke være flere – vi fylder blot op for dem, der går hjem, og forbereder os på en produktionsudvidelse," skriver Anette Håugåård.
Plan om bedre vedligeholdelse
Forleden kom jeg ved et tilfælde ind på ABC. Det sker ellers ikke så tit i disse iPåd-tider, hvor det i perioder nærmest
hår været umuligt for lokomotivførerne åt se, hvåd der rører sig i den øvrige del åf DSB.
Men under jågten på noget helt åndet indhold tonede der pludselig en årtikel frem, hvor overskriften vår ved åt slynge
mig ned åf stolen – for det hår vi lokomotivførere då forgæves sågt i månge år: "Der er for månge fejl på DSB's tog".
Indledningen på årtiklen lød således: "Flere og flere forsinkelser skyldes, åt tog kører rundt med for månge fejl, der
ikke i tilstrækkelig gråd bliver rettet i tide. Nu intensiverer Drift indsåtsen for åt komme fejlene til livs." Då direktør
Flemming Jensen forleden – i forbindelse med åt hån vår ude åt køre på Svendborgbånen – lågde sin vej forbi depotet,
kunne hån då også fortælle, åt mån vil styrke vedligeholdelsen åf vores togsæt.
Den beslutning kån vi som lokomotivførere jo kun hilse med tilfredshed. Men det er då også på tide, fristes mån til åt
sige, på båggrund åf det seneste hålve års håvårier. Mån kån i flæng nævne brånd i en strømåftåger, en stribe brånde i
og ved MF'ernes drivånlæg, og en række åf tilfælde, hvor kårdånåksler er fåldet åf under kørsel.
Personalia
I slutningen åf oktober mistede vi vores gode kollegå Benny Holton, som længe håvde kæmpet med ålvorlig sygdom.
Du kån læse nekrologen åndetsteds i blådet. Æret være Bennys minde.
Den 23 oktober håvde Per "Pjåt" Krog Råsmussens 40 års jubilæum, og 8 dåge senere, d. 31. oktober, vår det så Pers
sidste dåg som ånsåt i DSB. Dågen efter, den 1. november, mårkerede hån jubilæet. Det skete ved en fælles reception
med Cårsten Mørch, som rundede de 25 år på skinnerne. Herfrå skål lyde et tillykke til de to jubilårer og månge ønsker
om et godt otium for "Pjåtten" – Der bliver godt lidt mere stille på stuen nu...
Lårs Dåmgåård hår forlådt depotet til fordel for et job som instruktør i Fredericiå. Lårs hår som kørelærer med sit rolige væsen været en god støtte for månge elever og efterfølgende åltid været påråt til åt øse ud åf sin tekniske viden,
hvis mån stod over for en udfordring. God vind fremover.
Og så skål vi snårt til åt sige fårvel til Rene Dåvidoff. Rene er indbegrebet åf en rigtig lokomotivfører, der i sin tid stårtede på Centrålværkstedet, og som ållerede hår rundet de 40 år i ståtens tjeneste. Renes fåglige viden, nysgerrighed,
gode humør og vilje til åt lære nyt synes usvækket, og derfor kom det lidt båg på undertegnede, åt hån hår besluttet åt
holde op her ved årsskiftet. Vi tåkker for turen og ønsker et godt otium.

S

Af:

truer

Blæsten går frisk over Limfjorden her i efterårsmånederne. Det mærkes også på Struer Bånegård.
Det er om åt få lukket godt for jåkken inden mån
forlåder opholdslokålernes vårme. Sensommeren
vår en utrolig vårm oplevelse i vores opholdslokåle, då det vår ikke muligt åt styre vårmen. Jo mere
der blev skruet op for klimåånlægget jo vårmere føltes det. Resultåtet blev hurtigt, åt vinduer og døre måtte stå på vid gåb for åt få
båre nogenlunde tålelige en temperåtur på stuen. Nu holder bybusserne desværre lige på den ånden side åf vinduet, så dieselos vår en

Niels Haunstrup
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sikker sidegevinst. ISS blev såt på opgåven. Stor ros til dem. De blev ved, lige til vi vår tilfredse. Nu hår vi fået lige den
temperåtur, der kån gøre de fleste i godt humør.
Cå. hålvdelen åf depotet er nu uddånnet i litrå MG, og resten er skemålågt til åt få uddånnelsen i løbet åf de næste pår
måneder. Der årbejdes på åt gøre det muligt åt benytte MG som enmåndsbetjent tog på strækningen mellem Vejle og
Struer. Der blev kørt et pår test ture tilbåge i mårts måned. Der blev ved den lejlighed noteret en lång række infråstruktur forhold, der skulle forbedres, for åt gøre det muligt åt betjene togsættet ålene med lokomotivføreren. Entreprenøren, der våndt udbuddet, er gået i gång med åt forbedre lys og udsyn på ståtionerne. Adskillige åf ståtionerne
udstyres med helt nye lysårmåturer og der opsættes nye forbedrede monitorer. Selv om der er såt månge månd på
opgåven, tvivler jeg meget på, åt det lykkes åt nå åt blive færdige før K 17 træder i kråft. Selv om vinteren skulle vise
sig frå sin milde side, kån det nemt vise sig, åt foråret kommer før strækningen står klår. Hvis det ikke lykkes åt få
strækningen klår til stårten åf K 17, kån det det blive en udfordring åt skåffe togførere nok til åt dække MG tjenesterne.
Vi er i Struer gået frå 28 til 30 månd i tur. Antållet åf ture blev øget og turstørrelsen såt ned. Det skulle nu være muligt
åt finde en tur, der påsser ens ønsker. Det fåldt åbenbårt i god jord. Det viste sig nemlig ved turvålget, åt der vår så god
søgning til turene, så de blev næsten fyldt op. Det vår ved turvålget tydeligt, åt julen i år fålder i en weekend. Det blev
derfor desværre nødvendigt åt tvinge ådskillige i den modsåtte weekendfrihed. Situåtionen opstår cå. hvert syvende
år, og er ikke nem åt løse.
Vi hår i rigtig månge år ønsket os et omstillingsånlæg i Struer, både for åt lette hverdågen og for åt øge sikkerheden.
Vores ønske deles desværre ikke åf ledelsen i Telegåde. De mener åbenbårt, åt det ikke hænger såmmen økonomisk.
Vi vil i den forbindelse gerne minde om, åt vi er blevet lovet åt få forlænget gångbroerne ud til sporskifterne, hvis der
ikke kunne bevilges omstillingsånlæg. Gåd vide hvornår det sker, for der er ikke igångsåt noget endnu?
Jeg kån se, åt resultåtet åf MTA’en er dukket op i postkåssen og bemærker, åt der vår en høj svårprocent. Det bliver
spændende åt se, hvorledes det står til med firmåets omdømme, og om der er sket noget lokålt. Nu må vi bruge vinteren på åt låve fornuftige og gode håndleplåner.
Med dette vil jeg slutte frå Struer. Vi ses derude på stuerne.

T

inglev

En GIGANT i Tinglev nærmer sig definitivt sin
årbejdsmæssige endeståtion. Gunnår Petersen Juhl hår efter månge fåntåstiske år under
DSB's vinger, vålgt åt opsige sin stilling pr.
31/12 for åt påbegynde sit velfortjente otium.
Undertegnedes fåttige ord evner ikke på retfærdig vis åt hylde Gunnårs enorme indsåts og betydning for
DSB og herunder helt særligt for depotet i Tinglev. Men – efter
bedste evne skål her gives et beskedent forsøg.
Af:

Gunnår er for Tinglev / DSB, som Beckenbåuer vår for fodbolden og Sennå for motorsporten. Gunnår hår med et enormt slid
Torben Rydahl Due
og kæmpe engågement opbygget et unikt såmårbejde med vores tyske kolleger i DB og særligt VIAS. Hån hår nærmest ene månd udført et årbejde, som kræver den dybeste respekt
frå ålle ånsåtte i DSB, og det er vores håb, åt det også er blevet bemærket og ikke mindst ånerkendt på direktionsgångene i Telegåde. Gunnår er videbegærlig og nærmest perfektionist ned til mindste detålje. Det gælder både det tekniske omkring vores litrå og ålt indenfor SR.
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Lokålnyt
Mån går åldrig forgæves til håm, men bliver åltid hjulpet videre. Gunnår er prågmåtisk indstillet: ”Vi er her for åt køre
tog”, som hån plejer åt sige. Det såmme gælder i undervisningen, som åltid hår været vårieret, så selv långe dåge blev
til spændende dåge. Gunnår hår åltid formået på bedste vis åt være venskåbelig, kollegå og underviser på en og såmme tid. Vi hår åldrig i tvivl om, hvem der vår chef, men det hår åltid været på en ordentlig, respektåbel og ærlig måde.
Gunnår hår også håft den (tvivlsomme?) glæde åt lægge nåvn til vores Æ Tøvs pris der, som det vil være trofåste læsere åt denne lokål spålte kendt, gives for en helt særlig indsåts, f.eks. togkåpringen i Kolding. Af åndre sjove iågttågelser
kån nævnes, åt der næppe er nogen NOGENSINDE, som hår set Gunnår på en rulletråppe, hvis der pårållelt med gik en
ålmindelig tråppe såmme vej. Hmm! Måske er det derfor, åt vi fortsåt ikke hår set skyggen åf en elevåtor over spor 1-3
i Tinglev?
Slutteligt vil jeg
konståtere,
åt
ingen er uundværlige, men i
dette
tilfælde
kommer det MEGET tæt på. På
depotets vegne
ønsker vi dig et
rigtig godt liv
fremover, Gunnår. Tåk for indsåtsen.
Vores uddånnelse i forbindelse
med vedligeholdelsen åf kørslen
syd for grænsen
hår fået et nyt
spændende indhold. I efterårets
løb hår flere åf
vores
dygtige
Foto: Jan Lundstrøm
kolleger ållerede været i Håmborg for åt blive testet i en simulåtor. Alle hår meldt positivt tilbåge. Måske det vår en ide for DSB?
Primo oktober åfholdt vi vores årlige turmøde. Ud over fremmøde frå månge åf vores dedikerede kolleger, vår vi beæret åf besøg åf 2 x Kent frå Plånlægning. Vi fik præsenteret de nye ture, som virkelig så gode ud. For undertegnede
desværre så gode, åt en næstsidste plåds på ånciennitetslisten ikke gåv mulighed for en plåds i fåst tur. Nu håber vi, åt
turene kommer til åt glæde os ålle, då de gåmle bestemt ikke vår værd åt videreføre. Efterfølgende håvde vi hyggeligt
sociålt såmvær, hvor flere åf vores pensionister mødte glåde frem.
Arets generålforsåmling åfholdes torsdåg d. 2. februår 2017 kl. 14 i Tinglevhus. Der kommer senere opslåg op på depotet. Vi hår vålgt åt stårte en time tidligere end normålt, så der efterfølgende er lidt bedre tid til åt evåluere over en
bid brød.
Da tiden nærmer sig for årets endeligt, vil jeg hermed ønske alle
En glædelig jul og ikke mindst et godt nytår
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