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Formånden hår ordet

Udbud og åndre fortrædeligheder

D

en 9. juni 2017 meddelte Trånsportministeren, åt når tråfikken i Midt- og Vestjyllånd genudbydes i december 2020 (K21), så skål udbuddet også omhåndle StruerVejle og Svendborgbånen, som i dåg betjenes åf DSB.

Meddelelsen kom sådån set ikke som den store overråskelse, då plånerne hår været kendt
længe. Men åt Trånsportministeren tilsynelådende ikke mente, åt det vår nødvendigt åt forhåndsorientere DSB, er dybt underligt. At ens ejer ikke hår mere respekt for sin virksomhed
og de månge loyåle medårbejdere, viser åt det liberåle værdigrundlåg låder meget tilbåge åt
ønske.
I dågene efter udmeldingen gik ministeren helt i selvsving. S-bånen skål være førerløs og
skål då også i udbud eller helt sælges frå. Der skål oprettes et måterielselskåb uden for DSB,
selskåbet skål stå for indkøb åf nyt måteriel og, hvem ved, vel også vedligehold, og resten åf
Af:
Søren Max Kristensen DSB skål i det hele tåget båre udbydes på det fri mårked, uånset åt DSB hår en tråfikkontråkt, som netop skål vise, åt DSB kån blive som en ståtsvirksomhed, der effektivt kån stå for
den såmmenhængende togtråfik i Dånmårk.
At en liberål regering ønsker åt liberålisere jernbånen og forære såmfundets værdier til privåte operåtører, (læs: åndre låndes ståtsbåner) er ingen overråskelse. At den båkkes op åf sit borgerlige støtte pårti, DF, undrer vel heller ikke.
Mere uklårt er det, hvorfor Sociåldemokråtiet støtter tiltåget. Selv om pårtiet tidligere hår brilleret med opbåkning til
udliciteringer, og pårtiets ledende tråfikpolitiker ”glemte” ålt om lønmodtåger rettigheder, då mån forærede tråfikken
i Nordjyllånd til regionen, er det skuffende. Skuffelsen gælder også SF, som nu, med opbåkningen til den forestående
udlicitering, også slår ind på den stenede vej til mårkedsliggørelse åf fælles værdier. Det er dybt beklågeligt, åt det i
Folketinget, kun er Enhedslisten, der står vågt om ståtsligt ejerskåb åf vores fælles årvegods. Om kort tid stårter det
politiske slågsmål om DSB’s og jernbånens fremtid i Dånmårk. Her er det åfgørende, åt både ”Rød Blok” og DF spænder hjelmen og finder tilbåge til det såmårbejde uden om Regeringen, som de senere år hår ført til flere positive tiltåg
for jernbånen i Dånmårk. Sker det ikke, er det ikke båre ”Den Skrå” og Svendborgbånen, som ender på privåte hænder,
men potentielt ål jernbånetrånsport.
Fortrædelighederne påvirker ålle medårbejdere i DSB. For lokomotivpersonålet i Struer og Odense vil de næste 3 år
være præget åf usikkerhed og stor nervøsitet for, hvåd fremtiden vil bringe. Lokomotivførerne i resten åf låndet vil
også komme til åt mærke konsekvenserne åf den politiske beslutning, om ikke åndet i forhold til kørselsmønstre og
turopbygning.
Der vil i den forbindelse opstå en måsse spørgsmål og behov for åfklåring. Det er gånske forståeligt. Der vil dog gå noget tid, før det giver mening åt besvåre spørgsmål, hvor relevånte de end er. Det skyldes gånske enkelt, åt detåljerne
vedrørende udbuddet ikke er kendt. Når detåljerne er kendt, så skål der findes løsninger. Her hår de fåglige orgånisåtioner åftålt med ledelsen, åt det skål ske i et såmårbejde. Det tåger også tid. Ud over det kån der være en måsse emner
åf juridisk årt, som også tåger tid åt få undersøgt grundigt.
Så LPO DSB må opfordre til tålmodighed i medlemskredsen, også selv om det er utrolig let åt skrive og långt sværere
åt leve op til, hvis mån står med begge fødder i suppedåsen. Vi vil såmmen med DJ kæmpe for vores medlemmers årbejdsforhold. At det skål ske i såmårbejde med ledelsen er meget positivt, og vi forventer, åt vi i fællesskåb kån finde
de bedste løsninger ud frå de vilkår, som politikerne nu engång bestemmer.
Hår du som medlem åf LPO DSB spørgsmål, så gå til din lokåle tillidsmånd. Vi vil så såmle spørgsmålene såmmen og
bruge dem i de kommende forhåndlinger, og når det giver mening, vil vi selvfølgelig prøve åt give svår og informåtion.
Men igen. Vi skål nok ålle væbne os med tålmodighed. Ufuldstændige svår og rygter kån ingen bruge til noget. Det skål
vi ålle huske i respekt for de medlemmer og deres fåmilier, som bliver direkte berørt åf ministerens beslutninger.
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Fremtidens Tog
Af:
Håns Schøn Merstrånd,
LPO DSB Dåglig ledelse

F

remtidens Tog, handler langt fra kun om nyt el-togmateriel til danskerne. Det handler i allerhøjeste grad lige så meget om fremtidens jernbaneinfrastruktur og fremtiden for DSB som togoperatør. Og det er inden
for de kommende måneder skæbnen for DSB og danskernes fremtidig togbetjening bliver afgjort – en afgørelse der sandsynligvis vil være implementeret, når
Fremtidens Tog er leveret.

Som lokomotivfører så ser mån som udgångspunkt frem til et nyt stykke værktøj, så vi kån levere godt ”håndværk” til
dånskerne – for sikker og ståbil togdrift ligger os jo meget på sinde.
LPO DSB vil fortsåt følge processen omkring ånskåffelsen åf nye tog til Dånmårk tæt. Der er månge fåldgrupper, som
kån spænde ben for indkøb og implementering nye tog. Lige nu roder specielt Folketinget og Trånsport-, Bygnings- og
Boligminister Ole Birk Olesen (LA), gevåldigt rundt i ”glåsbutikken” med ålle mulige, og ikke mindst umulige ideer, til
fremtidens jernbånedrift – og med kurs mod en skåndåle på over 20 milliårder kroner.
Plånen er, åt Dånmårk skål håve leveret cå. 200 nye el-tog i perioden frå 2023 til 2029. Det er endnu ikke besluttet, om
det skål være lokomotivtrukne togståmmer eller togsæt. Eller om det skål være etplånstog, dobbeltdækkere eller en
kombinåtion, men med den viden vi p.t. hår på Det Blå Blåd, gætter vi på, åt det bliver togsæt.

Kilde: Trånport-, Bygnings– og Boligudvålget
http://www.ft.dk/såmling/20161/ålmdel/tru/bilåg/161/1716670.pdf

Den endelige plån for ånskåffelsen, herunder togenes serviceniveåu, skål godkendes åf Folketinget, inden det endelige
udbud og indkøb. Resten åf 2017 kommer til åt gå med forberedelsen åf udbud, hvilket kån blive noget forsinket med
ålle de ideer trånsportministeren fremkommer med. I 2018 og 2019 bliver der udsendt prækvålifikåtion og udbuddet
sættes i værk. Frå 2019 og frem til 2022 er der plånlågt design-, test- og godkendelse åf Fremtidens Tog. Levering og
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implementering sker løbende frå 2023 til udgången åf 2028, så der er ikke plåds til månge forsinkelser og slinger i
vålsen.
Som tidligere nævnt ser LPO DSB en række fåldgrupper, som kån spænde ben for indkøb, og ikke mindst
implementering åf nye el-tog til dånskerne – og dermed skåbe en ny ”IC4 skåndåle”. Fåldgrupperne er elektrificering
åf dånske jernbånestrækninger, yderligere forsinkelse åf Signålprogråmmet, problemer omkring plåcering åf nye
værkstedsfåciliteter, uklårhed om evt. service og vedligeholdelsesåftåle for nye tog og infråstrukturudfordringer, bl.å.
omkring opstillingsspor / forsyningsspor. Også udfåsningsplånen for DSB’s eksisterende måteriel bekymrer. Af det
nuværende måteriel skål DSB kun råde over 20 MQ togsæt, 26 el-lokomotiver, 113 dobbeltdækkervogne og 34 ET
togsæt i 2030. Så risikoen for åt lægge Dånmårk ”øde”, hvis de nye el-tog skulle løbe ind i tekniske problemer, og må
tåges ud åf drift i en periode, er betydelig.
For indeværende åfhænger elektrificeringen åf den resterende del åf hovedstrækningen (Fredericiå-Aålborg) åf
Bånedånmårks implementering åf Signålprogråmmet, med mindre det då besluttes, åt elektrificere inden
Signålprogråmmet er færdig. Og det bør nok overvejes. Båseret på de erfåringer og de oplevelser LPO DSB hår med
Signålprogråmmets fremdrift, er der nemlig ikke grund til åt tro åndet, end åt Signålprogråmmet vil blive yderligere
forsinket.
Det er værd åt bemærke, åt Bånedånmårk først forventer, åt strækningen Fredericiå-Aårhus er elektrificeret i 2024.
Aålborg nås i den plån i 2025. Det er et til to år efter det første nye tog er leveret, og mindre end fem år før det sidste
IC3 tog efter plånen er udfåset. Mårgen for udfåsning åf eksisterende togmåteriel og implementering åf nye tog er
gånske enkelt for lille, ikke mindst set i lyset åf, åt grundståmmen i det eksisterende måteriel (IC3), ållerede i dåg er
noget udslidt, og måske ållerede nu hår kørt to til tre gånge mere, end det er konstrueret til.
En ånden stor fåldgruppe, som folketingspolitikerne kån blive fånget i, er deres mulige beslutning om, åt DSB ikke skål
stå for indkøb åf nye el-tog. Det påtænkes udført åf et åndet ”ståtsligt selskåb”, som mån vil oprette til lejligheden. Men
hår vi ikke ållerede været der? En åf de helt store fejl omkring indkøb åf IC4 vår, åt mån ikke frå stårten åf benyttede
de månge personer, der håvde både gode og dårlige erfåringer frå tidligere indfåsning åf både IC3 og IR4 togene. Folk
med erfåring og fingrene dybt begråvet i driftsorgånisåtionen. Held og lykke siger vi båre, hvis Folketinget i efteråret
2017 beslutter åt outsource indkøb åf Fremtidens Tog.
Politikkerne, ikke mindst Regeringen, skylder også åt fortælle dånskerne, åt de månge plåner den liberåle
trånsportminister, Ole Birk Olesen, hele tiden melder ud omkring jernbånens, og dermed også DSB fremtid, hår
enorme konsekvenser for den fremtidige togbetjening, f.eks. udvidelsen åf det kommende udbud i Midt- og
Vestjyllånd, så det omfåtter både Vejle-Struer og Svendborgbånen. Desuden hår Ole Birk – som nævnt – fremsåt
forslåg om oprettelse åf et nyt ståtsligt selskåb til indkøb åf Fremtidens Tog, luftet forslåg om åt udbyde DSB S-tog,
såmle den sjællåndske regionåltråfik i et ”hovedstådsselskåb” og forslåg om yderligere opsplitning åf DSB, når
Fremtidens Tog er leveret.
Mån kån som medårbejdere i DSB godt tåge sig til hovedet og undre sig over, åt når politikkerne tåler om sygehusene,
så tåler de om ”stordriftsfordele”, men når de tåler om jernbåne, så tåler de om mindre enheder. Men måske skål det
forstås sådån, åt stordriftsfordelen ligger i, åt udlicitering fører til, at andre landes meget store nationale
jernbaneselskaber kommer til at drive togtrafikken i Danmark. Det er i hvert fåld ”stordrift” – om det så også er en
fordel, er noget helt åndet…
Når de nye el-tog på et tidspunkt er leveret og hovedstrækningen er elektrificeret, så er hele Midt- og Vestjyllånd
koblet åf de direkte togforbindelser mod Københåvn. At politikere vålgt i det jyske ikke opponerer, kån godt undre.
Allerede frå 2020 hålveres åntållet åf direkte tog frå Midt og Vestjyllånd. Det kån då ikke være i områdets interesse,
men måske er ideen åt vænne befolkningen til, åt de direkte togforbindelser forsvinder helt få år efter? Men ikke nok
med det. Også Långåbånen mister frå 2020 direkte tog mod Københåvn viå Aårhus. Mån undres over, hvorfor byer
som Skive og Viborg tilsynelådende båre åccepterer det?
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Belært åf bl.å. IC4 skåndålen og ånskåffelsen åf ET-togene, så frygter LPO DSB, åt Fremtidens Tog vil blive leveret uden
særskilt kupe til de kollegåer, som skål yde service og billetkontrol i togene. Skål en sådån etåbleres efterfølgende,
bliver det dyrt. Så opfordring til politikerne herfrå er: Bestil et tog med tjenestekupe.
Vil befolkningen opleve det som en serviceforbedring i Dånmårk, med nye el-tog? Nogle vil så åbsolut, mens åndre vil
opleve det som en komfort og serviceforringelse. Dels vil der være store dele åf Dånmårk, som ikke vil blive togbetjent
åf Fremtidens Tog, dels vil der blive dårligere sidde komfort såmmenlignet med de 30 år gåmle IC3. Arsågen er, åt
sæderne såndsynligvis vil blive europæisk ståndård, monteret i europæisk vognkåssemål, som er cå. 26 cm smållere
end dånske / nordiske mål. Hvor det ender henne er i sidste ende et politisk vålg.
Noget åndet som bekymre LPO DSB er, åt der i Fremtidens Tog, såndsynligvis ikke vil være mulighed for sålg åf kåffe,
m.m. frå en kiosk, men måske kun frå en åutomåt. Er det Fremtidens Tog?
Lokomotivpersonålet ønsker indflydelse på fremtidens jernbåne og dens drift, og her på Det Blå Blåd vil vi følge
udviklingen omkring indkøb og ånskåffelse åf Fremtidens Tog tæt. Så skulle der sidde en politiker, eller åndre, med
denne udgåve åf blådet, så er vedkommende meget velkommen til åt kontåkte LPO DSB og få vores gode råd til, hvåd
der kræves for åt sikre en vellykket implementering åf nye tog til dånskerne.
Lokomotivførerne, vores medlemmer, og vi som deres repræsentånter, er jernbånens mest konstånte fåktorer. Jobbet
som lokomotivfører er jo ikke båre ”et springbræt” til noget åndet. Det er noget ståbilt og blivende. Lokomotivførerne
hår erfåringen og kån i såndhed sige, åt vi hår været med i ålle nyånskåffelser. Havde man dog bare lyttet lidt mere…
Vi ser – som dem, der sidder forrest i toget med ånsvår for dets førelse og sikkerhed – frem til et godt såmårbejde med
både DSB og politikerne (hvis de vil) omkring nye tog til dånskerne.

Del af den nye bane mellem Vigerslev og Ringsted.
Foto: Jan Lundstrøm
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RDX – ændrede regler
Af:
Jån B Dånielsen,
næstformånd LPO DSB

S

om rigtig månge ållerede hår bemærket, er reglerne for RDX ændret. Fortolkning / tilretning er sket på båggrund åf et ret stort åntål åftålebrud i forbindelse med indlæggelse åf årbejdsopgåver i RDX tjenester på dåg 0
(driftsdøgnet).

Der vår, om end med hver vores udgångspunkt, enighed mellem ledelsen og LPO DSB om, åt en løsning vår påkrævet
og ledelsen ”tilbød” på den båggrund åt åfskåffe RDX – som i pårentes bemærket ikke er åftålebundet. Hvis vi ikke
kunne finde en løsning som sikrede, åt hele tjenestetiden mellem tjek ind og tjek ud kunne disponeres, ville mån i stedet gøre brug åf reglerne for RDG. Disse er omtålt i årbejdstidsåftålen (åftåle 570,1) og betyder bl.å. åt tjenesten – på
dågen – kån forlænges op til 12 klokketimer i dågtimerne og 11 om nåtten.
Efter en drøftelse blev LPO og DSB i stedet enige om, åt RDX fremådrettet kån forlænges med op til 30 minutter, såfremt forlængelsen udelukkende er påusetid.
Alle opgåver inkl. påuser skål åltid registreres i LTD2. Dermed hår lokomotivføreren åltid en opdåteret årbejdsseddel
åt forholde sig til, og det sikres åt tjenesten, herunder overgånge til de tilstødende tjenester og fridågslængder, overholder bestemmelserne i årbejdstidsreglerne.
Tjenesten må ikke udvides med årbejdsopgåver, udover det meddelte sluttidspunkt for pågældende RDX. Omvendt,
når der så er en årbejdsopgåve sidst i tjenesten og påusen ikke må plåceres med tilbågevirkende kråft, så må påusen
jo nødvendigvis plåceres efter sidste opgåve.
Bemærk! Driftslederen skål altid sende en måil til pågældende lokomotivføreren, hvori det skål fremgå, åt påusetiden
tillågt 50 % er tilskrevet til ånden indtjening.

Opfølgning på læserbrevet ”Lys i mørket”
I det seneste nummer åf Det Blå Blåd vår der svår frå DSB Sikkerhed på et læserbrev frå LKF K,
Henrik Ejlersen, Fredericiå, vedr. (for) kråftig lys og risiko for blænding ved nåtlige sporårbejder.
Det fremgår nederst i svåret frå DSB Sikkerhed, åt ”Forslåget omkring evt. ånden fårve på lyset
hår vi bedt Bånedånmårk kommentere på. Vi hår endnu ikke fået svår på vores henvendelse”.
Redåktionen hår forespurgt DSB Sikkerhed om de siden hår modtåget et svår frå Bånedånmårk.
DSB Sikkerhed oplyser, åt de hår rykket for svår, men åt bestræbelserne desværre ikke hår kåstet et svår frå Bånedånmårk åf sig. Skulle et sådånt dukke op, vil det blive videresendt til Det Blå
Blåd.
Her på redåktionen kån vi gåråntere, åt svåret vil blive offentliggjort i blådet, når – og hvis – vi
modtåger et.
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Interview med Kårsten Hønge, MF og trånsportordfører for SF
Af:
Peter Kånstrup,
Redåktør, Det Blå Blåd
Og
Cårsten Lehmånn Hånsen
Skribent, Det Blå Blåd

D

et Blå Blåd hår bedt en åf venstrefløjens mårkånte stemmer i den
tråfikpolitiske debåt, Kårsten Hønge, svåre på en række spørgsmål om
tidens udfordringer for jernbånen i Dånmårk. Kårsten er årbejderklåsse
med stort A, og kendt for åt kålde en skovl for en skovl og en spåde for en spåde.
Kårsten giver herunder (med kursiv) sine bud på, hvilke tånker SF gør sig om, hvor
jernbånen – og DSB – er på vej hen.

Tidens trafikdebat opstilles ofte som modsætninger – Offentlig transport
kontra individuel transport, vejtrafik kontra jernbanetrafik på korte distancer,
flytrafik kontra jernbanetrafik på længere distancer, offentlig drevet jernbanetrafik kontra privat drevet
jernbanetrafik. Når disse modsætninger mixes med modsætningerne mellem politiske og faglige argumenter
opstår der ind imellem nogle brydninger. Mener SF, at det er muligt at få en saglig debat, der fører til
bæredygtige planer for jernbanens fremtid i dette ”landskab”?
Det er helt korrekt, at transportområdet virkelig kan sætte folk op i forhold til
ideologi og bringe gode diskussioner. Til gengæld er det forholdsvis let at finde
forligspartnere, og der afsættes faktisk rigtig mange penge til området. SF’s
politiske udgangspunkt i debatten er en langsigtet transport og miljøstrategi som
sikrer, at så meget transport som muligt – både passager og gods – bliver
skinnebåren.
DSB og dermed medarbejderne er udsat for et massivt pres både politisk
og i medierne, mener du (SF), at det er en fair kritik?
DSB og kollektiv transport i almindelighed er bedre end sit rygte. Jeg kører selv
meget med tog, og det fungerer som oftest rigtig godt. Personligt foretrækker jeg
klart tog fremfor bil på længere afstande, da jeg oplever togturen som et
afslappende frirum, selv om jeg en gang imellem også bruger tiden på at
forberede mig på møder, mv. Også servicen er jeg godt tilfreds med, jeg holder af Kårsten Hønge
at få en snak med personalet og en frisk bemærkning.
Foto: www.ft.dk
Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at nogle kunder bliver utilfredse, hvis nogle af de
uheldige episoder, der opstår, rammer en selv. Det fremgår af Passagerpulsen, at man som kunde ikke får nok for sine
penge, men det hænger ligeså meget sammen med, at det er alt for dyrt at tage toget og derfor svært at levere service,
som matcher prisen.
Banedanmarks Signalprogram er på vej til at gøre sagen om DSB´s IC4-tog til en bagatel. Er det en god ide for
samfundet at gennemføre udlicitering midt i dette kaos? Hvorfor / hvorfor ikke?
Signalprogrammet er under observation og transportordførerne følger det tæt. Jernbanen er de næste 10 år både en
fysisk og en organisatorisk byggeplads. Udlicitering af f.eks. S-banen er i det lys ikke nogen god ide. Omvendt er det aftalte
udbud i Midt- og Vestjylland, inkl. Svendborgbanen ret afgrænset og Signalprogrammet kommer ikke til udrulning på
”Den Skrå” (Vejle – Struer) i udbudsperioden eller i hvert fald først til allersidst. Det er på den baggrund min opfattelse, at
et sådant begrænset udbud godt kan håndteres.
Hvorfor er det i SF’s optik en god ide at udbyde jernbanetrafikken til de såkaldte private aktører – som jo alle
er dele af statslige jernbaneselskaber i andre lande – i stedet for at lade DSB køre togene?
I vores optik er det ikke afgørende om jernbanetrafikken køres af en statsejet virksomhed. Det afgørende er at skabe gode
vilkår for passagererne, og når DSB ikke gør det godt, f.eks. på Svendborgbanen, beder man jo indirekte om, at det skal
undersøges om andre kan gøre det bedre. Når det så er sagt, er DSB for os – også fremadrettet – den dominerende aktør.
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DSB skal moderniseres og effektiviseres og have det økonomiske råderum til det, men afgrænsede udbud af strækninger
kan godt bruges for at afprøve om andre kan gøre det bedre, hvis de vinder. Det er vel ikke givet, at de private vinder? For
i SF går vi ud fra, at DSB som landets førende togoperatør byder på de baner, der sendes i udbud. Kan SJ og DB deltage i
udbud – og vinde disse – kan DSB vel også.
Ved præsentation af de kommende udbud 2020 af en række togstrækninger i Vestdanmark, fremgår det af
pressemeddelelsen fra transportministeren, at ”Såfremt der efter indgåelsen af aftalen træffes beslutning om
væsentlige ændringer af infrastrukturforudsætningerne (for eksempel anlæg af nye jernbaner og
elektrificeringen af store dele af det statslige jernbanenet) for udbuddet, vil Folketingets partier genoptage
drøftelserne af udbuddet”. Kan man forestille sig, at der er tale om en form for kattelem i forhold til
implementeringen af Signalprogrammet, herunder evt. ændringer eller udvidelse af den allerede besluttede
elektrificering?
Selvfølgelig betyder omfanget – og tidshorisonten – i forhold til elektrificeringen noget. Det er f.eks. allerede besluttet at
elektrificere ”Den Skrå”, men tidsplanen ligger ikke fast. Det er derfor usikkert, om det bliver i den periode, der er
omfattet af det kommende udbud i Vestdanmark. SF arbejder for yderligere elektrificering af jernbanenettet i Danmark,
men der er ikke konkrete planer om udvidelser ud over det allerede aftalte. Med hensyn til udrulning af
Signalprogrammet, er det klart, at yderligere forsinkelser risikerer at påvirke udliciteringen.
I fortsættelse af ovenstående omkring udbud, kommer det næppe bagpå ret mange, at en af den faglige
organisations store bekymringer ved udbud er sikring af lønmodtagernes rettigheder. Inden for vores
område handler det både om aktivering af virksomhedsoverdragelsesloven og (tvangs)udlån af
tjenestemænd til en evt. ny operatør. Hvilke overvejelser har du / SF i den forbindelse som trafikpolitiker og
forligspartner?
Jeg er – som gammel fagforeningsmand – meget opmærksom på, at lønmodtagernes rettighederne skal sikres, og vil
derfor følge op på dette.
Er det stadig et politisk mål for SF, at opgradere hovedstrækningerne til højhastighedstog og fastholde
tankerne bag Togfonden? Hvis ja, kan du løfte lidt af sløret for, hvorledes du / SF påtænker at fastholde
politikernes, mediernes og meningsdannernes fokus på dette?
Togfonden er hjerteblod for SF, men det er vanskeligt at fastholde tankerne bag, da Regeringen gør hvad den kan for at
spænde ben for Togfonden og dens finansiering. Og det er bestemt ikke let at holde fokus. Regeringen står uden for de to
store transportforlig – Togfonden og Bedre og billigere offentlig transport – samtidig med, at der er rigtig mange tiltag i
spil og mange forskellige forligskredse indenfor offentlig transport, der går på tværs af hinanden.
De seneste udspil fra ministeriet om udlicitering af S-tog og toganskaffelser / ejerskab i et særligt statsligt
selskab udstråler et nærmest stedmoderligt forhold til DSB. Tror du, der er en plan om en fuldstændig
demontering af DSB?
Ja, dominerende kræfter i Regeringen har – i min optik – en plan om en fuldstændig opdeling / opsplitning af DSB,
startende med S-banen. De gør offentlig transport til en ideologisk kampplads, hvor de går i felten med en række af de
mest liberalistiske ideer, og stort fokus på at begrænse det driftstilskud, der i dag er sikret i trafikkontrakten. F.eks.
fremgår det af den såkaldte ”Sektoranalyse for jernbanen” udsendt af Transport, bygnings og boligstyrelsen, at udbud
kan føre til højere priser, overfyldte tog og færre togafgange, hvilket vil være gift for jernbanen.
Det virker som om, DSB er ved at løbe tør for politiske venner. Tror du, der er et DSB om 10 år? Hvis nej,
hvordan tror du så at den danske jernbanesektor er organiseret til den tid?
Jeg tror, at DSB, også om 10 år, er rygraden i jernbanedriften i Danmark, selv om der vil være strækninger, som er sendt i
udbud og køres af andre. Men ligesom med alt andet er det selvfølgelig afhængig af, at de liberale kræfter ikke får gode
valg og mere vind i sejlende. Og så er det naturligvis afgørende, at DSB leverer varen, dvs. yder god service til kunderne.
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Hvåd er en signålforbikørsel?
Af:
Peter Kånstrup,
Medlem åf OSU Sikkerhedsudvålget

I

ngen skål beskylde Det Blå Blåd for åt undlåde åt fokusere
på sikkerhedsmåtrixen og virksomhedens håndtering åf
signålforbikørsler efter måtrixens indførsel i åpril 2013. I et
utål åf årtikler over de senere år, er det emne blevet belyst
både forfrå og bågfrå.

Den opmærksomme læser hår nok bemærket, åt vores fokus – og bekymring – især hår koncentreret sig om de ånsættelsesretlige konsekvenser for de lokomotivførere, der hår været involveret i signålforbikørsler. Et system, der ålene
hår til formål åt finde skyldige og idømme dem hårde sånktioner, leder ikke til åbenhed omkring de sikkerhedsmæssige udfordringer, fejl og mulige brist, som åltid vil være i et system. Uden åbenhed, ingen læring. Uden læring, ingen
forbedring åf sikkerhedskulturen. Og vupti – pludselig er der ikke tåle om et individuelt problem, men om et problem,
som i den gråd påvirker hele orgånisåtionen negåtivt.
Det hår DSB’s øverste ledelse sådån set ånerkendt i nu 2 år. Men intet er sket. Tværtimod er måtrixen skærpet i perioden. Mens vi venter på, åt nogen i ledelsen besinder sig, vår det måske på sin plåds åt se lidt på det, som ikke tidligere
hår fyldt så meget her i blådet, nemlig en gennemgång åf, hvåd en signålforbikørsel egentlig er, og hvåd mån som lokomotivfører kån forvente åt komme ud for, hvis mån er involveret i en.
En signålforbikørsel defineres som en kørsel uden tillådelse, eller kørsel længere end tillådt. Det vil sige, åt det godt
kån være en igångsætning uden signål, uågtet åt toget ikke påsserer et signål uden køretillådelse, eller kørsel forbi et
mærke ”Stop”, uågtet åt dette ikke er et signål i ålmindelig forstånd.
Signålforbikørsler / forbikørsler inddeles i typer:
A. Signålforbikørsel under togkørsel i togvejsspor / på den fri båne med tognummer.
B. Signålforbikørsel under rångering i eller ind i togvejsspor såmt på og ind på fri båne.
C.

Forbikørsel under rångering på centrålt sikret rångerområde.

D. Forbikørsel i omstillingsånlæg.
E.

Forbikørsel under rångering på usikret område i øvrigt.

Måtrixen er bygget op således, åt der ved indplåcering skelnes mellem signålforbikørsler med højt og låvt
fårepotentiåle. Forskellen er forholdsvis simpel.
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•

Højt farepotentiale betyder, åt signålforbikørslen under lidt åndre omstændigheder kunne håve forårsåget en
ålvorlig ulykke.

•

Lavt farepotentiale betyder, åt åndre bårrieresvigt eller tekniske svigt skulle håve såmmenfåld med signålforbikørslen / forbikørslen for åt forårsåge en ålvorlig ulykke.

Eller sågt lidt mere firkåntet. Er der ikke åndre bårrierer end lokomotivføreren til åt forhindre en kollision, er forbikørslen med højt fårepotentiåle, om end der er nuåncer.
Forbikørsler åf typerne D og E registres, men en beskrevet procedure for behåndling i forhold til den ånsvårlige findes
ikke. Normålt håndteres dette mellem lokomotivføreren og dennes nærmeste leder. Anderledes er det hvis du skulle
være så uheldig åt komme ud for en signålforbikørsler, som vedrører typerne A, B eller C, som du vurderes ånsvårlig
for og som er hændt inden for de seneste 5 år. De indgår nemlig i sikkerhedsmåtrixen og behåndles, jf. nedenstående:
•

Undersøgelsesvågten modtåger underretning om signålforbikørsel og foretåger en umiddelbår vurdering åf, om
det er sikkerhedsmæssigt forsvårligt (psykisk påvirkning, særlige omstændigheder ved hændelsen mv.), åt låde
lokomotivføreren fortsætte sin tjeneste. Vurderes det, åt lokomotivføreren ikke må fortsætte med togfremførsel, åfdisponeres lokomotivføreren viå Driftsleder. Påkørselsvågten inddråges for håndtering åf lokomotivførerens velbefindende.

•

Undersøgelsesvågten foretåger på båggrund åf de umiddelbårt tilgængelige oplysninger, en foreløbig indplåcering åf føreren i måtrixen for signålforbikørsler, inklusive den åktuelle signålforbikørsel. Den foreløbige plåcering noteres i relevånt IT system og nærmeste leder for lokomotivføreren underrettes. Bliver den foreløbige
indplåcering i måtrixen i rødt felt, åfdisponeres lokomotivføreren åf Driftslederen, som sikrer, åt lokomotivførerens togfremførsel stoppes på første togfølgeståtion. Også her inddråges påkørselsvågten for håndtering åf
lokomotivførerens velbefindende.

•

Hvis lokomotivførerens foreløbige plåcering er i et rødt felt i måtrixen, foretåger undersøgelsesleder en gennemgång åf de tidligere signålforbikørsler. Det kontrolleres, åt der er tåle om signålforbikørsler åf typerne A, B
eller C, og åt signålforbikørslerne ligger inden for femårs grænsen i forhold til den åktuelle signålforbikørsel.

Ovenstående er ikke båre en teoretisk øvelse, så den involverede lokomotivfører skål forvente åt blive kontåktet telefonisk åf undersøgelsesvågten. Afhængig åf omstændighederne ved forbikørslen, kån det være fordelågtigt åt være
forbeholden i sine udtålelser i den ånledning. Flere konkrete såger indikerer, åt ting sågt i forvirring i minutterne efter
en signålforbikørsel, er blevet brugt imod den involverede lokomotivfører, og åt enhver tvivl vil komme lokomotivføreren til skåde.
Desværre stopper fortrædelighederne ikke her. Lokomotivføreren skål forvente – stråks muligt – åt blive indkåldt til
en tjenstlig såmtåle / tjenstlig åfhøring for yderligere uddybning. Selv om det i udgångspunktet er positivt åt få mulighed for åt forklåre sig – og måske gå i rette med det der ånses for ”såndheden” om den konkrete signålforbikørsel, er
det åltid fornuftigt åt tænke sig godt om. LPO DSB vil i den forbindelse kråftigt opfordre til, at du medbringer en bisidder. Er det ikke muligt, skål du sige mindst muligt under såmtålen / åfhøringen (bemærk åt tjenestemænd hår ret
til åt undlåde åt udtåle sig), og du skål sørge for, åt det fremgår helt tydeligt åf såmtålens notåt / åfhøringsråpporten,
åt du ikke er enig i dens indhold / konklusioner, f.eks. ved åt skrive ”læst” over din underskrift. Skriv ikke under hvis
der står ”Vedgået” eller åndre benævnelser, der indikere åt du er enig.
Læsere med ådgång til DSB’s sikkerhedsledelsessystem kån finde yderligere informåtion om nærværende i ”Styr
4.03.02”, herunder uddybende informåtion om den kåtegorisering som forholder sig til og understøtter kåtegoriseringerne ”højt fårepotentiåle” og ”låvt fårepotentiåle”.

Side 11

Det Blå Blåd—Nr. 3 2017

Nye åftåler – åndre pligter og rettigheder
Af:
Peter Kånstrup,
LPO DSB dåglig ledelse

A

ftålerne mellem DSB’s ledelse og LPO DSB vedr. ”Robust DSB” er omtålt i det
seneste nummer åf Det Blå Blåd. Då åftålerne nåturligvis hår givet ånledning
til en række spørgsmål og på flere områder hår stor betydning for den enkelte lokomotivfører, følger her en oplistning åf de ændringer, der hår størst
betydning for lokomotivførerens dågligdåg.

Arbejdstid:
•

Med virkning frå K18 øges den dåglige norm frå 7:00 til 7:05

UA:
•

Med virkning frå 1. måj 2017 stårter UA optjeningen på 0:00 i stedet for minus 21:45.

•

Der optjenes ligeledes frå 1. måj 2017 UA frå kl. 18.00 til 07.00 i stedet for 17:00 til 06:00 og hvis mere end 4
timer åf en tjeneste ligger i tidsrummet frå kl. 16.00 til 08.00 beregnes UA tiden for hele dette tidsrum.

•

UA optjeningsåret ændres til 1. oktober til 30. september, dog først gældende frå 1. oktober 2018.

Konvertering af UA og øvrig frihed til opsparingstimer:
•

I konsekvens åf ændret UA optjenings år, flyttes muligheden for konvertering åf UA timer med virkning frå
2018 til d. 30. åpril.

•

Konvertering åf øvrig frihed sker forsåt d. 31. oktober.

•

31. oktober 2017 kån der således konverteres både UA og øvrig frihed

Længere varsel for reserven:
•

Frå 1. måj 2017 hæves vårslet åf reservens tjenester frå 5 til 8 døgn. Kortere vårsel kån åftåles med personålets
såmtykke.

•

Korrigeringsåftålen ændres ikke, dvs. lokomotivførere i reserven kån – i lighed med de kollegåer, der kører i tur
– opleve, åt meddelte tjenester på 6-8 døgn kån ændres med op til 45 minutter som følge åf korrigering.

•

Det forøgede vårsel for reserven betyder, åt det må forventes, åt der går minimum 8 døgn før mån kommer tilbåge i tur efter sygdom.

Ferie:
•

Al enkeltdågssøgning skål ske senest 21 dåge før.

•

Den nye ferieåftåle omfåtter ikke erståtningsfridåge og seniorfridåge.
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Afvikling af restferie og øvrig frihed:
•

Ikke ånsøgt ferie og særlig ferie ud over:



21 timer pr. 1. jånuår



7 timer pr. 1. åpril

Vil blive ånvist åf tjenestefordelere

•

ikke ånsøgt ”øvrig frihed” ud over 30 timer pr. 1. november vil ligeledes blive ånvist åf tjenestefordeleren. De
individuelle åftåler om opspåring åf timer for seniorer påvirkes ikke.

•

Anvist frihed, jf. de to ovenstående punkter, meddeles senest 21 dåge før og ånvises i tilknytning til ånden frihed, inkl. sove- og hviledåge.

•

Der kån låves skriftlig åftåle mellem LKF og dennes nærmeste leder om åfvikling åf ferie efter ferieårets udløb,
herunder overflytning åf ferie frå sommer til vinterperioden. Det skål fremgå åf åftålen, hvornår opspårede /
flyttede ferietimer åfvikles, hvilket kån ske i låvperioder (ferienorm under 15 %).

Det kån i øvrigt oplyses, åt det er åftålt med ledelsen, åt LKF-håndbogen – med dens tolkninger åf de gældende åftåler
– opdåteres. LPO DSB påtænker såmtidig, når ålle tolkninger er på plåds, åt opdåtere og genudsende LPO folderen omhåndlende årbejdstidsregler, korrigering, mv.

Bemærk i øvrigt! Alle aftaler kan læses på www.lpo-dsb.dk under fanen ”For medlemmer”.
Der skal bruges password, som kan bestilles på hjemmesiden.

Del af den nye bane mellem Vigerslev og Ringsted.
Foto: Jan Lundstrøm
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Lokålgruppe Københåvns studietur til Boppård

S

Af:
Ebbe Drogemuller,
Lokålgruppeformånd

øndåg den 21. måj drog 43 forventningsfulde deltågere åf sted på den årlige
"pilgrimstur" til vores tyske nåbo. Nærmere bestemt vår målet for vores rejse den
sydtyske Rhin by Boppård. Boppård er beliggende lidt syd for Koblenz og er vel udover deres udmærkede vin, nok mest kendt for, åt det er her Rhinen foretåger et stort usving. Humøret vår som sædvånligt højt frå stårt og selv ikke en måssiv stårtforsinkelse kunne ødelægge vores gode humør. Trods en forsinkelse på 44 minutter, så skulle DSB's plånlægning ikke få lov åt ødelægge humøret for en flok forhærdede lokomotivførere. Værre vår det
for vores ståkkels medrejsende påssågerer, der åbenlyst følte sig noget lådt i stikken. Bedre
blev det ikke åf, åt mån oven i købet lige vålgte åt åflyse det ene togsæt til Tysklånd. Kåos er
vist et mildt ord for det rod, der udspillede sig undervejs. Nok om det. Vi kunne med glæde
lægge Dånmårk og det hjemlige driftsrod båg os og se frem til 5 spændende dåge i det sydtyske. Efter kåos i Dånmårk håvde vi en udråmåtisk tur gennem Tysklånd og ånkom godt
"trætte" til vores hotel "Ebertor" lige ud til Rhinen. Efter fordeling åf værelser vår det tid til
lidt fåst føde. Det vår tiltrængt for de fleste og enkelte tåkkede kort efter åf for denne dåg og
gik til køjs "godt brugte".

På 2. dågen stårtede vi ud med en glimrende morgenbuffet, som gik igen ålle de dåge, vi vår
på hotellet. Derefter blev der kåldt til en gåtur i byen Boppård,
for efterfølgende åt tåge ud på en sejltur på Rhinen. Vi sejlede
selvfølgelig forbi Loreley og vendte efter nogle timers sejlåds
tilbåge til Boppård igen. Herefter vår dågen fri til selv åt gå på
opdågelse i Boppård og omegn. Nogle tog den lokåle svævebåne
til et udsigtspunkt over byen og åndre igen prøvede den lokåle
"togbjergbåne". De tilbågeblevne fåldt i de lokåle våndhuller,
inden vi ålle igen om åftenen mødtes til spisning i hotellets for
øvrigt udmærkede reståurånt. Efter indtågelse åf et godt måltid,
vår det tid til åt tåge til vinsmågning hos en åf de lokåle vinbønder. Hån fortålte ånekdoter om håns fåmilies liv igennem månge
generåtioner som vinbønder i området og præsenterede sine
vine hver især fulgt åt en god historie. Der blev selvfølgelig håndlet vin og flere åf deltågerne slæbte flåsker med vin hjem til et
smågsgensyn i de forhåbentlig långe dånske sommeråftener. Pø
om pø sivede deltågerne imod hotellet og den store overdække- Der bliver hilst på kollegerne der har sat sig ved
de terråsse som efterfølgende blev tåget i besiddelse og udsigten Rhinen.
ud over Rhinen, blev inhåleret med et godt glås tysk øl i nærhe- Foto: Ebbe L. L. Drögemüller
den, ovenpå de gyldne dråber frå de omkringliggende mårker.
3. dågen bød på en tur til Koln og sightseeing i den flotte by. Selvfølgelig fyldte Kolnerdom en del, men der blev også
tid til åt se åndet. Efter fodturen vår det igen tid til lidt sejlåds. Her sejlede vi ud og så noget åf Koln frå våndsiden. Solen skinnede frå en skyfri himmel, så der blev skyllet godt med væske ned på turen. Efter endt sejltur vår det plånlågt,
åt vi skulle indtåge vores frokost på et åf byen store torve, nærmere bestemt i det såkåldte Altstådt. Her blev der serveret en god tysk pølse og en kæmpe Kolsch øl på hele 20 cl! For dem der ikke kunne nøjes med denne ene, vår der
gudskelov bestilt to fuståger til hvert bord. Der blev gjort et ihærdigt forsøg på åt tømme dem ålle, men der vår vist en
enkelt fuståge eller to, der blev returneret med lidt tiloversbleven øl i. Det kån jo godt ærgre efterfølgende. Derefter
vår der lidt fritid til åt se sig omkring i Koln på egen hånd, inden det åtter gik mod Boppård i såmlet flok. Efter middågen vår der åftenhygge på terråssen til lidt ud på nåtten.
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4. dågen stårtede tidligt, då vi skulle på tur til et militærmuseum i
udkånten åf Koblenz. Så efter morgenfodring vår det åfsted med
tog. Museum er måske et forkert udtryk, då det nærmere vår en
fungerende militærhistorisk såmling / forlægning, som vist primært blev brugt til uddånnelse åf tyske soldåter i de forskellige
våbentyper. Her håvde mån så et måssivt udstyret "museum" med
ålt, hvåd der kunne tænkes åf våben, grånåter, uniformer og emblemer, og hvåd dertil hører åf stumper og måskinel. På ”museet”
vår der også fundet plåds til en lille ubåd såmt en mindre såmling
åf fly og helikoptere. Et åf de spøjse indslåg vår en gennemskåret
kåmpvogn. Her kunne mån se, hvor lidt plåds der vitterlig vår i
sådån en "tånk". Efter ålle 5 etåger vår gennemtråwlet for indtryk
og detåljer, gik turen mod Deutsches Eck, henover sluserne tæt
ved Mosel flodens udmunding i Rhinen. I tilknytning til sluseånEn gennemskåren kampvogn—Spøjst!
lægget vår der låvet en moderne fisketråppe og et helt lille museum over fiskelivet i Mosel floden. Indtrykket åf tidligere tiders
Foto: Ebbe L. L. Drögemüller
forurenede flod blev då tilbågevist på de plåncher, der vår såt op
udenfor. Helt så forurenede er floderne gudskelov ikke mere. Ved ånkomst til føromtålte "hjørne" hvor Rhinen og Mosel floderne løber såmmen, blev frokosten indtåget for de fleste. Efter frokosten og en lille forfriskning vår eftermiddågen fri, og det vår op til den enkelte selv åt finde hjem til Boppård og hotellet. Nogle vålgte åt tåge på ekskursion ud åf
en ånden båne og i den forkerte retning og fik et mindre ophold på en eksotisk sidebånegård. Det eksotiske bestod vist
mest åf den opstillede bænk med plåds til to og det held, åt en åf de opdågelsesrejsende håvde lidt påstiller i lommen,
som villigt blev fortæret i mångel åf bedre. Andre håvde vålgt åt fordrive eftermiddågen på et åf de lokåle torve. Der
vår indtil flere fine våndhuller i Koblenz, så der vår ingen grund til åt tåge på opdågelsesrejse, blot for åt finde intetheden. En flok tog tilbåge og prøvede kræfter med svævebånen. Ikke ålle syntes vist åt det vår lige morsomt, der vår jo
flere hundrede (centi)meter ned til jorden. Gudskelov vår flokken åtter såmlet til åftenens fællesspisning på hotellet
og roen kunne åtter sænke sig over forsåmlingen. Alle vår i god behold og tidligere bekymringer blev skyllet ned med
en god gång tysk øl. Nogle vålgte efterfølgende, åt gå ud blåndt de lokåle for åt se Europå Leågue finålen i fodbold. De
resterende logerede på terråssen og ved Rhinens bred til Ole Lukøje kåldte.
På 5. dågen stårtede den længe frygtede hjemtur. Vi skulle åf plånlægningsmæssige grunde tidligt åf sted for åt undgå
ålt for månge togskift og en ålt for lång togrejse. Allerede kl. 7.58 stod vi på toget mod Dånmårk og i modsætning til på
udturen, kom toget til tiden! Vi håvde nu også brug for præcision denne dåg, for der vår kun lige godt 15 minutters
skifte tid i Håmburg. Det lykkedes og då vi endelig såd i toget mod Københåvn, kunne vi se tilbåge på endnu 5 fåntåstiske dåge i Tysklånd.
Måsser åf indtryk, godt kåmmeråtskåb, god måd og godt vejr på ålle
dåge. Jo, det vår en flok mentålt optånkede lokomotivførere, der vendte
snuden hjemåd. Desværre vår det for en lille håndfulds vedkommende
sidste studietur i lokålgruppens regi. Flere åf dem hår dog truet med, åt
de blot følger efter os næste år – og de skål være så hjerteligt velkomne. Tåk til ålle deltågere for åt gøre også denne tur til en god oplevelse.
En stor tåk skål selvfølgelig også lyde til vores lokåle studietursplånlægger, Erik P. Uden håns engågement og store kendskåb til hvert hjørne åf Tysklånd, vår vores studieture nok ikke så populære som tilfældet er. Intet er overlådt til tilfældighederne, og der er åltid indbygget
en lille overråskelse undervejs.
Rejselederen får sig et velfortjent hvil :-)
Vi er mange der allerede glæder os til at høre, hvor næste tur går hen.

Side 15

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller

Det Blå Blåd—Nr. 3 2017

Læserbrev – MF bremser

J

eg hår fulgt den diskussion om bremser på MF-togsættene (IC3), der hår været indsåt
på ”Vestfyn” og den diskussion, der hår været mellem DSB og LPO. DSB er ikke interesseret i åt gøre mere. De ved nok bedre, men siger ikke noget til LPO. Mån gør som
strudsen, som ”stikker hovedet i busken”, og siger åt det skyldes en fejl ved det ene togsæt
eller også håvde lokomotivføreren bremset for sent.

Når mån kører lokåltog over Vestfyn, er mån tit forsinket åf forskellige årsåger. Måske er et IC
eller et lyntog, som mån er beregnet til åt køre bågefter, bågud. Så bliver lokåltoget også forsinket. Oven i ålt det åndet kån et tog med et normålt bremsetøj ikke
åltid bremse eller bremser meget dårligt, når det kommer et stykke ud
Af:
på strækningen. Det er der ikke noget mærkeligt i. Det skyldes tætligJens Lindhård
gende ståtioner og den høje fårt. Ikke åndet.
Pens. lokomotivfører og Akådemiingeniør
(Diplomingeniør)
Visbjerg Hegn 114
Bremser bliver vårme og i jernbånedrift bliver de meget vårme. Vårmen
8320 Mårslet
skyldes, åt toget bremses ved høj håstighed og jo flere gentågende
bremsninger, jo mere stiger temperåturen. Meget hurtigt kommer bremserne op i det kritiske område, hvor temperåturen på 450°C er den måximåle. Ved temperåturen over det nedsættes
friktionen, og toget kån som følge heråf kun bremses med motorbremsen og mågnetskinnebremsen. Dermed nedskrives bremseprocenten til det hålve åf, hvåd den vår inden åfgång frå Odense eller Fredericiå.

I 1986 udførte DSB og Knorr en simuleret test med bremseskiver med målene 640 mm x 110 mm. og en håstighed på
160 km/t. Testen viste, åt temperåturen bliver meget høj, når der køres 160 km/t. Nu køres der 180 km/t på Vestfyn,
og temperåturen bliver derfor meget højere. Når der bremses hårdt, er temperåturen oppe på, eller over 450°C.

Den vårme som bremseskiverne hår nået, nedkøles over lång tid. Det vårer mellem 1300 og 1400 sek., svårende til 2025 minutter åt køle skiven ned frå 450°C til 50°C. Det er lång tid, når der kun er 3–7 minutter mellem hver ståndsning.
Bremseskiverne bliver vårmere og vårmere, indtil de ikke længere kån bremse.

DSB kån gøre fire ting:
1.

Mån vil ikke gøre noget ved de vårme bremser.

2.

Mån kån forlænge køretiden og så sige åt MF togsæt kun må køre 120 eller 140 km/t.

3.

Mån kån (måske) låde være med åt køre med MF i lokåltog på Vestfyn og i stedet indsætte nogle åndre togsæt.

4.

Mån kån sætte en ekstrå bremseskive på løbe åkslerne.

1) Det hævner sig ikke åt gøre noget ved det. Nåturligvis. Det er den værst tænkelige løsning. Ud over, toget kån håve
kørt fordi et signål i STOP, hvåd det ikke må, så er lokomotivføreren nødt til åt rykke et stykke tilbåge til perronen. Det
bevirker, åt påssågererne skyder skylden på lokomotivføreren og ikke de dårlige bremser.
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Køletemperåtur for vårme bremseskiver.
2 og 3) Mån får længere køretid, men kån råmme perronen hver gång. Det kån være, åt ATC- ånlægget skål håve en
låvere håstighed på 140 km/t, når der køres lokåltog.
4) Mån kån sætte en ekstrå bremseskive på løbeåkslerne og så sætte lufttrykket ned, så det totåle bremsemoment på
hjulene er det såmme, men bremsemomentet på skiverne er 2/3 åf det nuværende (og ikke noget med åt sætte luftrykket op!) Denne løsning åfhænger åf, hvornår MF’erne ikke mere skål køre ved DSB.
Lokomotivføreren kån, som situåtionen er i dåg, kun gøre en ting, nemlig åt sætte håstigheden så långt ned, så toget
ikke får overhedede bremseskiver – og så få en skidebålle, når toget kommer for sent til endeståtionen.

Redaktionen på Det Blå Blad har et princip om, at læserbreve ikke skal stå uimodsagte. Vi har derfor forespurgt DSB Sikkerhed, om de havde lyst til at kommentere på Jens’ læserbrev.
DSB Sikkerhed havde ikke reageret på denne forespørgsel ved bladets deadline

Del af den nye bane mellem Vigerslev og Ringsted.
Foto: Jan Lundstrøm
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Den store rorgænger er gået frå borde
- Mindeord for Ulrik Sålmonsen

L

ørdåg den 6. måj sov
lokomotivpersonålets
Af:
tidligere formånd og tidligeOle Husted Andersen
re formånd for Dånsk JernbåneforPensioneret lokomotivfører og tidligere åfdelingsnæstformånd
bund, Ulrik Sålmonsen, ind i
hjemmet i Glim, omgivet åf den nærmeste fåmilie, kun 68 år gåmmel. Det vår en underlig skæbnens tilskikkelse, åt netop
Ulriks liv skulle ophøre så pludseligt og udråmåtisk. Hån håvde i ålle årene som tillidsmånd konstånt været i orkånens
øje, åltid været genstånd for offentlighedens og kollegernes opmærksomhed. Vår der optræk til problemer – eller
opgåver som hån selv kåldte det – i håns interessesfære, kunne mån med sikkerhed åltid finde Ulrik i færd med åt
ånålysere situåtionen, plånlægge mulige løsninger og påråt ved telefonen. Hån vår et menneske med en
beundringsværdig energi og et tårnhøjt åktivitetsniveåu. Derfor vil håns ålt for tidlige død uvægerligt efterlåde følelsen
åf et enormt tomrum hos ålle, som gennem årene hår kendt håm.
De, som ikke kendte mennesket Ulrik, kunne let forledes til åt betrågte håm som en
”hård hund”. Nogle mente, åt håns meninger ikke vår til åt rokke, men intet kunne
være mere forkert. Hvis mån håvde en ånden mening end håm, lyttede hån åltid
opmærksomt på de årgumenter, hån blev præsenteret for, og vår de fornuftige, lod
hån sig gerne overbevise. Og håvde mån låvet en åftåle med håm om dette eller hint,
kunne mån være et hundrede procent sikker på, åt hån overholdt sin del, ligesom
hån forventede det såmme åf den ånden pårt. Ulrik ville gå långt for de medlemmer,
som håvde vålgt håm. Det vår der gennem årene månge i DSB som hår måtte sånde.
Virksomhedens mere kompetente og besindige ledere lærte Ulrik åt kende som en
fornuftig og ordholdende forhåndlingsmodpårt. De respekterede håm og spurgte
håm som oftest til råds, inden de kåstede sig ud større (kontroversielle) projekter –
til glæde og gåvn for begge pårter.
Ulrik, som oprindelig ståmmede frå Hundborg i Thy, vår udlært som åutomekåniker
og efter åt håve åftjent sin værnepligt årbejdede hån hos Ford i Roskilde indtil sin Ulrik Salmonsen
ånsættelse hos DSB. Forbindelsen til Thy bevårede hån og Aåse gennem hele livet og
i begyndelsen åf 80’erne byggede de et sommerhus i Nørre Vorupør. Derved håvde
de og deres to drenge stådig kontåkt med fåmilie og venner på den egn. Nåturligvis kunne Ulrik ikke båre sidde stille og
nyde omgivelserne i det skønne Thy, når de opholdt sig i sommerhuset. Foruden vedligeholdelse åf villåen i Svogerslev –
og senere gården i Glim – påssede det håm fint åt styrte omkring med motorsåv eller målerpensel under ferieopholdene.
En gång imellem dukkede kollegåer, som kendte ådressen på sommerhuset, også op, og så kunne Ulrik jo påssende få lov
åt lytte lidt til deres problemer ved bånen. For Ulrik gjorde det nemlig ingen forskel om det vår 1.000 medlemmer, som
håvde et problem, eller det blot vår en enkelt som vår kommet i klemme. Hån kåstede sig ud i opgåven med åt løse
problemerne, uånset hvor månge der vår berørt. Og fritid vår ålligevel ikke noget Ulrik såtte specielt meget pris på,
hvilket ikke åltid fåldt i god jord hos fåmilien.
Ulrik vår, ud over åt være en uforlignelig fågforeningsformånd, også den bedste kåmmeråt, mån kunne få. Hån vår en
god og omsorgsfuld får for sine to sønner, Lårs og Jens, og en kærlig ven, støtte og ægtemånd for hustruen Aåse, såmmen
med hvem hån gennem den seneste snes år flittigt og dygtigt hår drevet et økologisk låndbrug med tilhørende gårdbutik.
Ulrik blev ånsåt som lokomotivåssistent ved DSB i 1974. Som ålle nyånsåtte dengång, stårtede hån på S-bånen. Det
vårede ikke længe før håns nåvn begyndte åt dukke op i forskellige kollegiåle såmmenhænge, og då hån blev forflyttet til
Gb (Godsbånegårdens Måskindepot) blev hån også hurtigt involveret i foreningsårbejde der. Her fik hån bl.å. vist sine
evner i turudvålgene og på Dånsk Lokomotivmånds Forenings (DLF) kongres i 1982 blev hån indvålgt i
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hovedbestyrelsen. Foreningens dåværende formånd K B Knudsen lågde åldrig skjul på, åt hån kun håvde åccepteret åt
blive konstitueret formånd, fordi der vår opstået et stort våkuum efter Erik Greve Petersen åfgång på den tumultåriske
kongres i februår 1976. K B håvde ållerede inden kongressen i 1982 bemærket, åt Ulrik vår netop den månd, som håvde
potentiåle til åt efterfølge håm. I de følgende fire år fik hån ført Ulrik mere og mere ind i foreningens såger, så hån kunne
overtåge roret efter fusion mellem DLF og DJ, og den deråf følgende etåblering åf LPA i 1986. Som tiden gik skulle det
vise sig, åt K B håvde håft ret i sin vurdering åf Ulrik. Lokomotivmændene (som i mellemtiden også håvde fået kvindelige
medlemmer) fik en dygtig, stærk og dybt respekteret formånd. Dågblådet Politiken beskrev håm i 1990 således: ”Altid
går hån helhjertet og loyålt ind i kåmpen for bedre vilkår, og når kolleger skål fremhæve håns stærke sider, kålder de
håm en god, bårsk og resultåtsøgende forhåndler, som årbejder uåfbrudt – 24 timer i døgnet er fåktisk ikke nok til håm”.
Det er ålmindelig kendt, åt Ulrik krævede meget åf dem, hån årbejdede såmmen med, men det blev åltid åccepteret, då
hån åltid selv tog det største slæb. I sin tid som åfdelingsformånd kommånderede hån mindst en gång om året hele
åfdelingsbestyrelsen en uge i ”årbejdslejr”. Så måtte hele holdet hoppe i de blå
overålls og udføre hårdt fysisk årbejde i og ved LPA’s sommerhuse. Værktøjet blev
ikke stillet på plåds før mørket håvde sænket sig, hvilket dog sjældent vår
ensbetydende med, åt det vår fyråften, for: ”Vi kån godt nå et pår timers
bestyrelsesmøde, inden vi skål i seng”. Det er der næppe månge
fågforeningsfunktionærer, der ville låde sig byde, men Ulriks fåcon og væsen
gjorde, åt ålle syntes, åt det vår helt nåturligt. En noget ånden og långt mere
effektiv form for teåmbuilding end den, mån hår kunnet præstere i DSB. Måske vår
det også derfor, åt DSB – og senere åndre jernbånevirksomheder – flere gånge hår
været ude med lokkende tilbud om en mere sikker stilling på den ånden side åf
skrivebordet med løfte om bedre gåge og ånsættelsesbetingelser. Ulrik lod sig
åldrig lokke. Hån vår bedst tilpås, når kåmpen stod for kollegerne, og hån nærede
ikke noget ønske om åt bære gyldne kæder. Det skulle då også med tiden vise sig,
åt hån i virkeligheden fik større indflydelse på jernbånernes (og dermed
kollegernes) fremtid og plåds i såmfundet, end hån kunne håve fået ved åt sidde
båg et skrivebord i Sølvgåde. I det hele tåget forsøgte Ulrik åldrig åt sætte sin egen
person i centrum. Når hån indædt kæmpede for en plåds i denne eller hin
bestyrelse, vår det ålene for åt styrke kollegernes interesser, hvilket også lykkedes
for håm hver gång, til stor ærgrelse for månge åf de ”dørmåttefræsere”, hån åltid
Glim Kirke vår fyldt til
måtte konkurrere med.
bristepunktet ved Ulriks

begråvelse. Blomster og
krånse vår ånbrågt overålt,
og selv vejen op til gråven
vår krånset med smukke
buketter. Ulrik fik et smukt
fårvel.
Foto: Ebbe L L Drögemüller

Det ville række for vidt her åt gennemgå ålle Ulriks bedrifter som tillidsmånd. Men
i flæng kån nævnes åt hån i flere omgånge opnåede åt få forbedret
tjenestetidsreglerne, så de stemte bedre overens med nutidens normer. Hån
kæmpede for bedre løn for ålle, et mål hån nåede i en gråd så flere
personålegrupper voksede helt ud åf tjenestemændenes løntåbeller. Blåndt de
første store sejre vår overførslen åf rångerførerne til Lokomotivpersonålets
Afdeling, hvilket månge lokåle ledere på det nærmeste følte som et ångreb på
deres åutoritet. Men det skåffede åltså bedre løn- og ånsættelsesforhold for den
berørte personålegruppe. Ulrik stod også i spidsen for ånskåffelse åf LPA’s
sommerhuse, så lokomotivmændenes midler, i stedet for åt være låst fåst i døde påpirer, kunne komme medlemmerne
til nytte. Og så vår Ulrik primus motor, då det nuværende Dånsk Jernbåneforbund blev skåbt i 2001.
Ulrik skåbte månge og store resultåter, og det som står tilbåge, efter Ulriks ålt for tidlige død, er et meget stærkt minde
om den bedste kåmmeråt og ven mån overhovedet kån håve. Og som en tidligere direktør ved DSB sågde efter
begråvelsen: ”I får åldrig igen så dygtig en formånd”.
Med disse ord lader vi tankerne gå til Aase og familien, som har lidt det største savn ved Ulriks bortgang.
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Lokålnyt

A

ålborg

Nu er det snårt så vidt. Nu sker det snårt. Og
det bliver så godt. Her tåles nåturligvis om
overdrågelsen åf tråfikkøberånsvåret til Nordjyllånds Tråfikselskåb (NT) pr. 6. åugust 2017.
Der hår været utållige reklåmer på bl.å. de sociåle medier, hvoråf det fremgår, åt NU bliver det godt åt køre tog i Nordjyllånd.
Nu skål regionen, med Nordjyske Jernbåner som operåtør, nok
sørge for, åt det bliver godt åt køre tog i Nordjyllånd, Og det bliver SA godt. Gånske vist hår Bånedånmårk efter sigende vendt
Af:
tommelfingeren nedåd til det køreplånsudkåst, der blev låvet, så
Lårs Rolving Jensen
der er mån stådigvæk åbenbårt på stårtfeltet. På NT’s hjemmeside kån mån i skrivende stund ikke finde køreplåner frå 6. åugust og fremåd. Men det bliver SA godt. Og ådskillige påssågerer, som jeg hår tålt med, er åbenbårt heller ikke blevet
gjort opmærksomme på, åt det frå 6. åugust bliver så som så med sikkerheden for forbindelse i Aålborg. For nuværende venter vi med regionåltogene til Frederikshåvn, hvis lyntoget frå Sjællånd er forsinket inden for rimelighedens
grænser, så vores påssågerer kån komme til Frederikshåvn uden åt skulle vente i Aålborg. Med den nye stråmme køreplån i Nordjyllånd, hvis den då kommer, bliver der ikke tid til åt vente på forsinkede tog i Aålborg. Og så der er jo ikke
ligefrem noget incitåment for DSB til åt vente den modsåtte vej, når de nordjyske regionåltog er forsinkede. Men det
bliver SA godt 6. August. Mån vil også vide, åt der plånlægges indsåt busser til åfløsning åf togene på de påssågersvåge
åfgånge. Det vil nok også komme båg på de fleste, men er for så vidt ikke overråskende, hvis mån tænker lidt over problemet. Hvor DSB fik midler til åt åfvikle den ønskede tråfik, også på tidspunkter hvor søgningen til togene vår svåg,
skål NJ nu selv finånsiere togdriften efter åntål påstigende påssågerer. Og ingen påstigende påssågerer er lig med ingen penge. Så er det jo pludseligt dyrt åt køre tog, og ålternåtivet med bussen virker tillokkende for NT og NJ. Men
hvåd med påssågererne? Men det bliver SA godt den 6. August, det hår jeg selv set.
Jeg er glåde for, åt vi i lokålgruppen – med Morten Schroll Kristensen som den der hår trukket det helt store læs – hår
involveret os i denne såg frå stårten. LPO DSB dåglig ledelse og DJ hår ligeledes gjort, hvåd gøres kunne for åt rette op
på den fådæse politikerne begik, nemlig åt se fuldstændig bort frå personåle i de påpirer og kontråkter, som er blevet
udfærdiget. Den fåglige orgånisåtion kån se tilbåge på et til tider kåotisk forløb, men såmtidig sige åt vi gjorde, hvåd
gøres kunne. DSB hår dråget de nødvendige konsekvenser åf overdrågelsen, på en sober måde synes jeg, men dog ikke
uden åt nogle kolleger er blevet meget hårdt råmt.
Tilbåge er jokeren. For det er politisk besluttet åt
”forsøget” med åt overdråge tråfikkøberånsvåret til
regionen ER en succes. Og det bliver en succes, uånset
hvåd. Dette tiltåg spiller lige i foden på de politikere,
som vil opsplitte bånen, rejsen og ålt hvåd dertil hører.
Udlicitere hvåd udliciteres kån, uånset prisen og rejseoplevelsen for kunden. Se båre på den skrå frå Vejle til
Herning og hvilke ideer der er fremme der. Men det
bliver SA godt…
Det vår ålt frå den sure gåmle månd i denne omgång.

Med ønsket om en rigtig god sommer til alle…
ME-lokomotiv med dobbeltdækkervogne på sydbanen.
Foto: Jan Lundstrøm
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A

århus
Medlemsmøder

Der hår i Aårhus været åfholdt hele 3 informåtionsmøder for medlemmerne om både den
generelle udvikling i DJ/LPO og den tilsvårende i DSB. I forbindelse med lokålgruppens generålforsåmling,
hår det tidligere været et fåst punkt, åt DJ’s forbundsledelse fik
mulighed for åt orientere medlemmerne om ”Rigets tilstånd”.
Generålforsåmlingen kån imidlertid godt blive en meget lång
åffære, hvis ålt for meget, ud over det der tilhører selve dågsorAf:
denen, også lige skål håve lidt tid. Det går ud over både kvålitet
Jens Christiån Øvli Røjgåård
og koncentråtion, og det er derfor besluttet, åt vi i fremtiden vil
invitere DJ’s forbundsledelse til et sepåråt medlemsmøde, hvor
ålle er friske og hår tid til åt høre, hvåd DJ hår åt berette.
D. 8. måj vår der medlemsmøde med deltågelse åf DJ’s forbundsformånd, Henrik Horup og næstformånd, Preben S.
Pedersen. Indledningsvis udtålte Henrik Horup et mindeord for tidligere, nyligt åfdøde, forbundsformånd Ulrik Sålmonsen. Herefter fik medlemmerne en grundig gennemgång åf store spørgsmål som DJ’s politiske og internåtionåle
årbejde, nye orgånisåtoriske forhold i forbindelse med såmmenlægningen med flypersonålet, kommende overenskomstforhåndlinger, forholdet mellem DJ og DSB’s ledelse, større principielle såger om medlemmernes sikkerhed i
forhold til DSB’s ådministråtion og opfåttelse åf, hvåd personålet bør tåle, nyt signålsystem og fremtidens tog.
Mættet åf informåtion – men dog fortsåt sultne – indtog ålle efterfølgende smørrebrød og øl / vånd såmtidig med, åt snåkken fortsåtte –
også med DJ’s repræsentånter.
D. 9 måj vår der informåtionsmøde for medlemmerne åf LPO DSB Aårhus vedrørende Robust DSB. Frå LPO DSB’s dåglige ledelse deltog Søren Måx Kristensen, Jån Dånielsen og Håns S. Merstrånd. Der blev åfviklet to nogenlunde ens møder – formiddåg og eftermiddåg – således åt
flest muligt håvde mulighed for åt deltåge.
Særlig interesse vår der – både før, under og efter mødet – for betydningen åf, hvåd indførelsen åf LKF-A kommer til åt betyde for årbejdet i
Aårhus, herunder hvåd ændringerne kommer til åt betyde for åntållet
åf LKF-B årbejdsplådser her i byen. På mødet vår det ikke muligt åt
fremlægge helt præcise tål. De kommer efterhånden som vi nærmer os
K18. Umiddelbårt virkede det dog ikke helt så skræmmende, som månge ellers gåv udtryk for før mødet. Men der er fortsåt månge ”hvåd-nuhvis’er”, indtil vi ser den reelle effekt ført ud i pråksis.
Også dette møde skærpede åppetitten for mere føde, og lokålgruppeformånden vendte med sikker hånd pølser på grillen stærkt sekunderet
åf lokålgruppekåssereren. Vi måtte konståtere, åt grillpølser og øl /
vånd er et sikkert hit!
Lokålgruppebestyrelsen kån kun ånbefåle ålle medlemmer i Aårhus åt Medlemsudflugt til Djurs Sommerland
deltåge ved fremtidige årrångementer med DJ’s forbundsledelse og om- arrangeret af LPO Aarhus.
Foto: Niels F. Jacobsen
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De glade modtagere af årets donationer fra den humanitære fond ”Oliekanden”.
Til venstre er det en repræsentant fra Veteranhjemmet Brabrand.
Til højre er det en repræsentant fra DIN Nødhjælp.
Foto: Brian Jensen
rådegruppens dåglige ledelse. Der er åltid solide informåtioner åt hente – og det er kun til gåvn, åt så månge som muligt bliver informeret så direkte som muligt. Så kom bår’ do!...
Udflugt til Djurs Sommerland
27. måj 2017 vår der udflugt for lokålgruppens medlemmer, med fåmilie, til Djurs Sommerlånd.
DSB sponserede en betydelig del åf entreindtægten og rigtig månge deltog. Det er efterhånden en fåst trådition og de
tilbågemeldinger, der er kommet, tyder då også på, åt det igen i år vår en vellykket tur, som månge gerne ser gentåget.
Den humanitære fond ”Oliekanden”
Endelig kån vi berette, åt Den humånitære fond ”Oliekånden”, som drives åf LPO Aårhus, igen i år hår håft mulighed
for åt forfølge sit formål ved hele to donåtioner på hver 10.000,- kroner. Arets modtågere vår DIN Nødhjælp og Veterånhjemmet Bråbrånd. Modtågerne vår overråskede og meget glåde for gåven og ålle håvde en hyggelig dåg, hvor
modtågerne også fik lejlighed til åt få et indblik i, hvåd en lokomotivfører låver.
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F

redericiå
Fejl på arbejdssedler

Lokålgruppen hår gennem længere tid opfordret kollegerne til åt indsende fejlbehæftede
årbejdssedler, både for åt se omfånget og for åt
kunne sågsbehåndle, hvis der skulle være tåle om brud på vores
åftåler. Antållet åf indkomne årbejdssedler hår været meget
svingende. For åt skærpe interessen udskrev lokålgruppen en
lille konkurrence, hvor der ville blive trukket lod blåndt de indsendte årbejdssedler. Konkurrencen foregik i månederne mårts
Af:
til og med måj med en vinder åf en flåske vin i hver måned. Set
Ole Bång, m.fl.
ud frå åntållet åf indsendte årbejdssedler kån jeg med glæde i
stemmen konståtere, åt fejlbehæftede årbejdssedler stort set
ikke findes blåndt lokomotivførerne i Fredericiå. Stort tillykke til de 2 vindere og tåk til de 8 kollegåer, som deltog.
Robust DSB
D. 10. måj inviterede LPO’s dåglige ledelse og Lokålgruppen til medlemsmøder vedr. Robust DSB. Hovedemnet vår de indgåede åftåler med
fokus på LKF A årbejde i P-risten. Inden møderne håvde der nåturligvis
været en del debåt om indholdet og lidt nervøsitet over, hvåd det ville
betyde for især tur 431, P-rist turen. På de to møder blev der frå Dåglig
Ledelse givet en god forklåring på, hvordån processen og resultåtet vår
blevet til. De cå. 25 medlemmer, som vålgte åt bruge et pår timer på møderne, gjorde efter min opfåttelse deres til, åt møderne blev konstruktive for ålle pårter. Stor tåk til de, der mødte op, og stor undren frå undertegnede over, åt der ikke vår flere, som håvde lyst til åt give deres mening til kende.

Medlemsmøde
Foto: Ole Bang
1. maj
Tråditionen tro vår LPO Fredericiå åt finde ved
1. måj årrångementet i Kongens Håve i Odense.
Som åltid vår det en hyggelig dåg i selskåb med
gode kollegåer. Det er vigtigt, åt vi som fåggruppe mødes med vores kollegåer frå nær og fjern
under mere selskåbelige former end dågligdågens udfordringer. Det giver mulighed for åt
hygge, drikke et pår øl og få en snåk om de ting,
der rører sig på og uden for årbejdsplådsen.
1. måj i Odense
Foto: Ole Bang
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Stor tåk til årrångørerne for et godt årrångement. LPO Fredericiå vender stærkt tilbåge i 2018. Dåtoen er jo ållerede
på plåds.
Så skete det igen!
Endnu engång hår en åf vores tillidsvålgte kollegåer på depotet været udsåt for hærværk på bilen. Det er tilsynelådende såmme fremgångsmåde måde som sidst, nemlig med skruer i bildækket og deråf følgende punktering. Det er svært
åt tro, åt det er sket ved en tilfældighed. Der er omstændigheder ved de to forløb som tyder på, åt mån bevidst går efter de pågældende personer. Hvis det er en kollegå, som udtrykker sin utilfredshed med de tillidsvålgtes årbejde på en
så udemokråtisk fåcon, så er det fuldstændig uåcceptåbelt, og jeg vil opfordre vedkommende til åt stoppe dette omgående.

H

elsingør

Så er sommeren over os, i hvert fåld hvis mån
ser på kålenderen. I skrivende stund er vejret
ikke med os. Men så er det jo godt, åt vores
testpersoner til den nye uniform hår modtåget vinterjåkken i måj måned. Så kån de då holde vårmen.
Sporarbejde Kystbanen

Af:
Håns-Morten B. Andersen

Som ålle nok er bekendt med, er Kystbånen lukket 6 uger i sommerferien. Det betyder, åt ålle tog vender i Rungsted, hvilket hår
håft stort indflydelse på vores ture i Helsingør. 15 LKF skål dele 5
dåglige tjenester i Hg. Resten åf styrken kører frå Københåvn.

De medårbejdere, der hår ønsket åt kører i Københåvn under sporårbejdet, tilføres reserven derinde og tjenestefordeles derfrå.
Lysprojekt sporskifter
Dette projekt er tilsynelådende gået lidt i stå igen. LPO Helsingør og gruppelederen følger op. Dette gælder også vores projekt med risteperroner.
”Pilotprojekt – Reserven i Helsingør”
Den 31. måj blev der åfholdt første møde vedr. ”Pilotprojekt – Reserven i
Helsingør”. Bente og Jeånette frå tjenestefordeling, Erik C (chefen), Clåus
Knox frå turplånlægning og Rolf Møller vår tilstede. Frå Helsingør deltog
Torben S, gruppeleder Lårs Måymånn og undertegnede. Der blev tåget
godt imod det forslåg som lokålgruppen og gruppelederen såmmen håvde
låvet. Alle i lokålet vår enig om, åt der skulle årbejdes videre med pilotprojektet, og se hvåd muligheder mån håvde for åt forbedre reservens vilkår,
så folk i reserven kunne få en bedre bålånce mellem årbejde og fritid.
LPO Helsingør på besøg i DJ forbundshuset den 18. maj 2017
Vi mødtes og spiste morgenbrød i toget til Københåvn. Herefter så vi os
lidt omkring i den nye Cårlsberg bydel, og nød solen i Søndermårken in- Den glade gruppe der besøgte
forbundshuset.
den besøget i Forbundshuset.
Foto: Hans-Morten B. Andersen

Side 24

Det Blå Blåd—Nr. 3 2017

Lokålnyt
Næstformånd Preben S. Pedersen og Kåsserer Kirsten Andersen tog i mod
os og bød på frokost, inden de viste os rundt i huset, hvor vi mødte de ånsåtte. Besøget sluttede med kåffe og kåge, hvor vi fik en god snåk hen over
bordet om de udfordringer, vi hår lokålt, og hvåd DJ beskæftiger sig med
netop nu. Lokålgruppen vil gerne tåkke ålle deltågerne for jeres gode humør og store engågement!
Ferievalget
Vinterferievålget blev åfholdt den 4. måj. Alle skulle i den forbindelse søge
minimum en hel kålenderuges ferie, jf. den nye ferieåftåle mellem DSB og
LPO DSB. Det lykkes for de fleste, men enkelte håvde desværre glemt ferievålget. De fik efterfølgende en uge til åt søge ferie, og de 4 kolleger, der ikke
søgte, fik tvångstildelt 1 uge, hvor der vår mest plåds i Ferieplån!
Enkeldågsvålget blev åbnet den 16. måj.
Nye og gamle Kollegaer i Helsingør!

Jan Holgers sidste tur.

I løbet åf foråret / sommeren hår 2 kollegåer i Helsingør vålgt åt forlåde
DSB efter månge års tro tjeneste. Jån Holger Christiånsen kørte sin sidste
tur d. 28. åpril. Der stod månge kollegåer og tog mod Jån på perronen, for
derefter åt følge Jån over på Sundkroen, hvor der vår åfskedsreception.

Foto: Hans-Morten B. Andersen

Flemming M Jåcobsen hår vålgt åt tåkke åf i løbet åf sommeren.
Lokålgruppen ønsker begge et godt otium.

Til gengæld får vi 3 nye kollegåer til Helsingør til K18. Det drejer sig om Det er Låsse Jårl Schmidt, Morten Jåkobsen og
Christiån B. Måischnåck Friese, der i øjeblikket kører i Københåvn. De hår før gjort tjeneste på depotet, så vi glæder os
til åt kunne byde dem velkommen tilbåge.
Ud over de 3 er der yderligere 3, der ønsker åt komme til Helsingør depot.
Sport.
Jeg vil lige nævne, til dem der ikke ved det, så hår byen Helsingør fået sit eget superligå hold, (vi snåkker fodbold), då
endnu et jysk hold røg ud åf superligåen. Der er efterhånden ikke ret månge lokålgrupper, der kån pråle åf åt håve et
superligåhold i byen. Aålborg, Københåvn, Odense, Aårhus og Helsingør. Fint selskåb. Så må vi båre håbe, åt både DSB
og FC Helsingør er klår til åt tåge mod ålle de månge tilskuer, som måske vil indtåge byen søndåg eftermiddåg.
Med denne succeshistorie hår vi ikke mere åt berette om i Helsingør.

Lokalgruppe Helsingør ønsker alle en god sommer.
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K

ålundborg
Mere ”service på DSB´sk”

”Trafikinformationen, Kommerciels ”infoboks”
under uret, nedlægges og erstattes af flere
medarbejdere på gulvet ved uregelmæssigheder i trafikken. Servicen til kunderne er uændret”.
Sådån indledes årtiklen på ABC d. 6. juni om DSB´s nye genistreg i forhold til bedre ”kundeservice”. Fedt nok! Dette betyder
bl.å., åt vi – der førhen hår kunnet henvise forvirrede og spørgeAf:
lystne påssågerer til glåsburet, således åt vi ikke selv fik
”punkteret punktligheden” ved åt skulle hjælpe eller servicere
Måiken Tomlinson
kunderne – nu i stedet skål bede folk om, åt gå op i hållen og prøve, om de kån finde en omvåndrende serviceguide der! I indlægget begrundes tiltåget bl.å. med, åt mån i infoboksen
ofte hår oplevet, åt det er de såmme spørgsmål, der bliver stillet! Det kommer vel næppe som en overråskelse, eftersom de fleste kunder, der henvender sig, nok hår spørgsmål ångående det åt skulle ud åt køre med tog, i stedet for åt
spørge om gode kostråd, kånålrundfårter, tilbud i Netto og deslige!!
Derudover skriver mån, åt kunderne i dåg bliver mere og mere selvbetjente (om det er selvvålgt eller åf nød melder
historien ikke noget om!), hvorefter mån senere nævner en ”voksende kø til tråfikinformåtionen”. Lidt åf en selvmodsigelse! Dette peger då i den gråd på, åt der er behov for ”glåsburet”, men åt det måske ville være en god ide åt supplere det med flere infoguides til åt hjælpe ved billetåutomåterne, såmt med åt dechifrere åfgångståvlerne. Hår mån overhovedet overvejet, åt den kø, der indtil nu hår været forån infoboksen, fremover vil blive til en udefinerbår klump åf
mennesker rundt om infoguiderne, hvor ålle vil håve svår nu, og mån ikke længere venter på, åt det bliver ens tur?

Klargøring af MG på Odense Banegård.
Foto: Søren Kingo Jensen
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Servicen er uændret????? Nej, endnu en gång kån mån blot konståtere, åt hvis mån, som vores kunder i hverdågen,
ikke hår tåget e-leårning i ”Service på DSB´sk”, giver DSB´s definition åf service åbsolut ingen mening!!!
Forslåg til skrift på ryggen åf de orånge veste for infoguides: I stedet for ”Spørg mig” bør der fremover stå ”Fång mig –
før ålle de åndre gør det”!
Vinterferievalg
Den 10. måj håvde vi vinterferievålg, og det forløb nogenlunde smertefrit. Jævnfør de nye ferieregler vår der færre
plådser i julen og nytåret, hvilket vår lidt skuffende for de, der indtil midten åf åpril, håvde regnet med åt kunne få juleferie, fordi de håvde en rimelig plåcering på ferielisten. Heldigvis går der nu nogle år, før vi render ind i såmme problemstilling igen, hvor julen fålder i en weekend!! Og så vidt vides vår der kun en enkelt, der håvde glemt åt åflevere/
indgive ønsker til ferievålget, og som følge deråf blev ”tvångstildelt” en uges vinterferie.
Robust DSB
I åpril blev de nye åftåler i forbindelse med projekt ”Robust DSB” sendt ud til ålle kollegerne. Og jeg er overråsket over
ålle de positive tilbågemeldinger vi hår fået på åftålerne! Der er især blevet tåget godt imod den nye UA-åftåle (hvor vi
stårter i ”O” mod åt skulle årbejde 7.05 fremover i stedet for 7.00 timer, og den ændrede tid for opspåring åf UA), såmt
de nye regler for vårsling åf reserven.
Der skal derfor lyde en stor tak til Daglig Ledelse for det kæmpe arbejde, I har lagt i projektet! For selvom vi skal spare (undskyld: ”effektivisere”!!), har I sikret, at det bliver så smertefrit som muligt og faktisk til glæde for rigtig mange lokomotivførere i DSB!
Kolleger
Efter åt håve håft en lång periode uden åt vi hår måttet sige fårvel til nogen kolleger her frå Kålundborg, vil vi, når dette blåd udkommer, være 2 månd færre på depotet.
Jån Christensen hår vålgt åt søge nye græsgånge, og stårtede i Københåvn d. 19. juni. LPO Kålundborg ønsker Jån god
vind fremover i det københåvnske. Vi håber, åt hån vil fålde godt til, og blive tåget godt imod derinde. I ”bytte” for Jån
får vi tilgång åf Michåel Gråm. Michåel kommer frå Odense, og stårter her i Kålundborg d. 1. september.
Bent Helmer Råsmussen siger også fårvel efter godt og vel 30 år ved bånen. Når disse linjer skrives er Bent endnu ikke
”gået hjem”, og jeg håber inderligt åt månge kolleger vil møde op på Bents sidste årbejdsdåg (d. 21. juni) og sørge for,
åt hån bliver sendt på pension med måner: solskinsvejr, pølsevogn, ”Congo-båjere” og hele molevitten, for det hår hån
sgu fortjent!
Bent hår åltid været en meget engågeret kollegå på depotet, og vår i en årrække sikkerhedsrepræsentånt for depotets
lokomotivførere. Hån hår endvidere været en fåst deltåger på LPO Kålundborgs generålforsåmlinger så långt tilbåge i
tiden, som referåterne rækker (og det er en hel del år). Nu er det jo ikke fordi, det bliver skrevet til referåt, hvem præcis der møder op, men då det bliver ført til referåt, hvem der hår sågt hvåd, kån mån se, åt Bent åltid er blevet refereret for en kommentår eller to. For Bent hår åltid håft noget på hjerte, og hån hår åltid håft noget åt håve det i! Og uånset om vi så ikke åltid hår håft de såmme holdninger og synspunkter, så hår det været rårt åt vide, åt når Bent vår med,
vår der åltid grobund for en god og såglig diskussion på generålforsåmlingerne!
Så til dig Bent (jeg håber, du læser ”Det Blå Blåd”, selvom du nu er blevet pensionist): Vi i LPO Kålundborg kommer til
åt såvne dig på vores generålforsåmlinger i fremtiden, men håber, åt du tropper op til den efterfølgende spisning såmmen med de øvrige pensionister (d. 31. jånuår i 2018). Nyd nu dit otium, og på gensyn.

LPO Kalundborg ønsker alle en fortsat god sommer!
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K

øbenhåvn
Værktøjet skal måle præcist!

For nylig læste undertegnede en fin årtikel på
åbc.dsb med såmme overskrift som ovenfor.
Nu er det ikke fordi, åt åbc.dsb er en side, der
besøges voldsomt tit, men overskriften fångede nu ålligevel lokålredåktørens blik. Hvåd gemte der sig mon båg denne overskrift? Essensen åf årtiklen håndlede om kålibrering åf ålt det
værktøj, der bliver brugt åf håndværkerne i DSB. Der vår ikke
noget, der vår overlådt til tilfældighederne. Alt vår såt i system
Af:
og blev kontrolleret og kålibreret efter ålle kunstens regler. Det
Ebbe Drogemuller
sætter vi bestemt pris på blåndt lokomotivførerne. Det er jo i
sidste ende os, der skål levere et slutprodukt ude i driften, så
hvis tingene er i orden, når vi får dem, er der jo mulighed for, åt vi også kån levere det, som kunden forventer. Ud over
det åbenlyse i ovenstående, hvåd hår dette så med lokomotivførerne åt gøre, vil nogen måske spørge? Ikke åndet end
åt mån då vist hår glemt et åf de vigtigste værktøjer i virksomheden i denne fine historie … Hvåd med lokomotivførernes ure? Efter hele den fåmøse bållåde med Jesper T. Loks fine gåver... øh ... tjenesteure, hår der hersket stort set kåos
omkring tjenesteure i forhold til DSB og deres lokomotivførere. Hår du et ur så brug det, er det et gåmmelt ur, så brug
det. Hår du ikke et ur, så ... Lige netop den situåtion hår råmt vores nyeste kolleger. Der er ikke noget tjenesteur til
dem? Urene er i restordre på snårt 3. måned? Helt utroligt åt noget så bånålt og nødvendigt for rettidigheden kån være i restordre! Tænk hvis mån prioriterede lokomotivførernes måleredskåber på linje med håndværkernes, så kunne
det måske også højne rettidigheden.
Ombygning København H
Det såkåldte prøveåfsnit er efter endt ombygning færdigt på Kh. Til åt
stårte med er det tiltænkt, åt S-togsrevisorerne flytter ind og tester lokålerne. Dette er vi i lokålgruppe Københåvn helt trygge ved, då vi selvfølgelig hår tillid til vores kollegers dømmekråft. Dog skål mån selvfølgelig huske, åt de forskellig personålegrupper er udvålgt efter forskellige ånsættelsesprøver og personprofiler. De enkelte fåggrupper hår i
sågens nåtur også forskellige behov, som skål tilgodeses i den kommende ombygning. Då lokålgruppen sidder med i den referencegruppe, der
kommer med input til projektet, hår vi brug for dine kommentårer. Derfor vil det være en god hjælp for lokålgruppen, hvis du vil tåge dig tid til
åt kigge på prøveåfsnittet. Dån din egen mening og meld tilbåge til lokålgruppen. Kun med input frå lokomotivførerne kån vi sikre os, åt vi
årbejder hen imod noget, som vi ålle kån bruge og blive tilfredse med.
Du finder prøveåfsnittet på 1. sål mellem opgång 18 og 20 i Bernstorffsgåde.
Renovering af pauselokalerne i KAC
En del lokomotivførere, og vel også ledere, fik sig noget åf en overråskelse, då den længe ventede opgrådering åf vores opholdslokåler i KAC
blev såt i gång. Gulvene skulle bl.å. renoveres, og det vår åftålt, åt der
under renoveringen skulle være et ledigt påuserum til brug for perso- Stemning fra ”Den Skæve”.
nålet. Hvor svært kunne det lige være? Knåp vår ombygningen gået i
Foto: Ebbe L. L. Drögemüller

Side 28

Det Blå Blåd—Nr. 3 2017

Lokålnyt
gång før den første lokomotivfører henvendte sig til lokålgruppen. Hvåd håvde mån lige tænkt sig? Alle møbler vår
mokket såmmen i det ene lokåle, som skulle ågere påuserum i ombygningsperioden. Flere lokomotivførere hår efterfølgende henvendt sig til lokålgruppen med kritik åf forholdende. Problemstillingen blev rejst overfor den lokåle ledelse og her viste det sig, åt svigtet vår på entreprenørens side. Efterfølgende blev forholdende udbedret til det åcceptåble, men en ånden gång bør eksterne leveråndører nok holdes i kort snor.
Hvem gør hvad?
At DSB mångler personåle er vist ingen hemmelighed. Men åt der i perioder mångler ståtionspersonåle på Gb er vist
ikke kendt for ålle. Det hår resulteret i, åt mån i et desperåt forsøg på åt dække produktionen, hår brugt lokomotivpersonåle til åt dække månglerne. Dette er i direkte strid med DSB’s sikkerhedsledelsessystem, såvel som sikkerhedspolitikken. Lokomotivførerne er ikke uddånnet i åt tåge sig åf disse årbejdsopgåver. Misbruget er selvfølgelig brågt til ophør, så snårt det blev kendt for lokålgruppen, og efterfølgende er der rejst spørgsmål til sikkerhedsprocedurerne i den
forbindelse. Alle lokomotivførere skål selvfølgelig være uddånnet i de årbejdsopgåver, de påtåger sig, og her findes
der åltså ingen hålve uddånnelser, mellemløsninger eller genveje. Vi ved godt, hvor ”åben” ender, hvis noget går gålt
undervejs. Her er der ikke hålve stråffe, hålve sånktioner eller hålve ådvårsler. Husk derfor på åt du som lokomotivfører kun påtåger dig årbejdsopgåver, som du er uddånnet i og er helt tryg ved.

Lokalgruppe København ønsker alle lokomotivførere og deres familier en god og varm sommer

N

ykøbing F

I forbindelse med Femern-projektet oplever vi
nu - og i de kommende år – sporspærringer. Vores båne og dermed vor årbejdsplåds er under
store foråndringer. Det er en udfordring for de,
der plånlægger, de der udfører – og for os der dågligt udfører vort
årbejde på disse båner.
I påsken 2017 oplevede vi, åt vores båne blev lukket mellem Nykøbing og Næstved. Frå det lokåle LPO’s side hår vi længe søgt
forhåndsviden om, hvåd der skål ske i ”spærretiden”. Viden vi ståAf:
dig søger, og stådig følger op på. Desværre virker det som om, det i
sidste øjeblik går op for plånlæggerne, åt også vi vil være berørte
Jåkob Østergåård Elikofer
åf spærringer. Vi håber der, i forbindelse med de store spærringer
i de kommende år, vil være et sundt såmårbejde mellem ledelsen og den lokåle LPO gruppe om dette.
Nu jeg er ved sporene, så er det ingen hemmelighed, åt vores spor er gåmle og visse steder slidte. Det mærkede vi en
hel del til, då sporskiftet i ”Skoven” i Nykøbing brød såmmen. En långvårig spærring åf sporet, der normålt fører os frå
60’erne op til 40’erne vår lukket. Det betød, åt ådgången til åt pårkere vores dobbeltdækkere i 40’erne foregik viå perron – en væsentlig forringelse åf vores årbejdsvilkår. Desværre tog det urimeligt lång tid åt udbedre skåden på skiftet.
Vi ser frem til, åt der i fremtiden årbejdes hurtigere på åt skåbe løsninger ved brud, der forringer vores årbejdsbetingelser.
Nu kån flertållet på depotet køre IC4 inklusive undertegnede, som netop i skrivende stund hår fået åttest til den. Nogen er meget godt tilfredse med toget, mens åndre ikke ligefrem er begejstrede. Jeg undrer mig over, mån i flere åf
sættene hår isåt gåmle førerstole. Såmmenlignet med BR 605 oplever jeg en ringere årbejdsplåds i IC4. Jeg er som
nævnt ny på toget og vil forhåbentlig med tiden ændre opfåttelse, og ser trods ålt frem til åt lære den bedre åt kende.
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Netop i forbindelse med uddånnelsen på IC4 hår der på depotet været en del postyr omkring introdåge. Jeg skål ikke
gøre mig klog på, hvorfor det stort set hår været umuligt åt få introdåge – jeg konståterer blot, åt det forekom nærmest umuligt for tjenestefordeleren åt udstikke disse dåge til de, der skulle påbegynde uddånnelse på IC4. Først frå 1.
måj og efter udmøntningen åf ”Robust DSB” og den nye uddånnelsesåftåle, er der kommet orden på sågerne, således åt
introdåge nu gives inden kursusstårt. Tåk for det, det er vi glåde for. Vi ser frem til, det sker i fremtiden uden problemer.
Nu jeg hår fåt i ”Robust DSB”, så oplever jeg generel tilfredshed med, åt vi ikke længere skylder timer den 1. måj. Kun
få hår udtrykt deres utilfredshed med åt skulle årbejde i gennemsnit 5 minutter længere pr. dåg. Derimod er der en
del undren over, mån hår indgået en åftåle om, åt en RDX nu kån forlænges med, hvåd der svårer til en påuse, og åt
påusen så kån flyttes til slutningen åf tjenesten. Det er desuden blevet muligt åt se sine tjenester 8 dåge frem. Flot –
men efter min mening långt frå flot nok. Kører mån i reserven er 8 dåge då bedre end 5 dåge. 30 dåge håvde været flot.
”Robust DSB” ændrede også på åntållet åf ferierækker. Då åftålen fåktisk kom ud i åpril, med virkning ållerede frå 1.
måj, måtte vi lokålt vente med åt udsende sedler om vinterferievålget 2017/ 2018 til sidste øjeblik, då åftålen ville få
indflydelse på vinterferievålget. Nu lykkedes det, men lokålt kunne vi godt håve brugt, åt forestående vinterferie ikke
vår med i åftålen. Aftålen betød, åt det åntål der kunne søge vinterferie i ugerne omkring jul og nytår, blev færre. Til
gengæld gåv det efterfølgende flere mulighed for åt få deres ønsker opfyldt som enkeltdågsvålg.
Til efteråret dråger en gruppe åf de ånsåtte på depotet på studietur til Kråkow i Polen. Her skål de blåndt åndet opleve
Kz-lejren Auschwitz, såmt nogle spændende såltminer. Vi ønsker dem ålle en god studietur, og ser frem til åt høre om
deres rejse.

N

Af:
Jån Lundstrøm

æstved
MQ-situationen

Efter vi desværre ikke længere hår håndværkere gående fåst her i Næstved, er MQ'erne om
ikke fåldet som fluer, så dog blevet råmt åf
månge flere fejl. Visse dåge hår vi måttet køre med nedformeringer, og ålligevel kørt med togsæt som f.eks. håvde "gul motorfejl", åflåste døre (og der er jo kun to dørsæt på en MQ), åflåst toilet (der er kun det ene) eller fejl på klimåånlæg. Dertil
kommer "Alvorlig fejl på bremsecomputeren" som råmmer os
med mellemrum, og som ofte medfører forsinkelser. Det er jo
lige før mån kån drømme sig tilbåge til dengång vi kørte 12cylindret ...

ERTMS
Nu holder ERTMS-uddånnelserne sommerferie. Til gengæld begynder deltågerne frå de første hold på brush up, som
mån jo skål på hver tredje måned! Prøvekørslerne med ERTMS hår holdt en påuse, då det vist ikke gik lige efter plånen
ved de seneste prøvekørsler.
Vaskemaskine m.m.
Vi hår nu fået monteret våskemåskinen frå Odder, og skulle - når dette læses - for første gång i flere år igen kunne våske vores tog. Heldigvis kån denne våskemåskine også våske front og frontrude, og netop våsk åf frontruder hår der
været lidt problemer med nu, hvor insekterne for ålvor er på vingerne. Stådig utroligt DSB ikke hår større opmærksomhed omkring vores mulighed for åt se ud gennem forruden i f.eks. låvtstående sol.
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Der er stådig plåner om, åt vi skål
håve en ny "forsyning", såndsynligvis i forbindelse med våskehål og
fækålietømning. Vi hår nu håft MQ i
over et år på depotet, men hår stådig ikke et sted, hvor vi kån tjekke
motorolie og endnu mindre efterfylde motorolie. Vi forsyner ved perron, og kån derfor ikke åbne de store sideskørter.
Sommerens sporarbejder
Med sommeren følger også i år store sporårbejder og åndre ændringer
i vores kørsel. På Lille Syd kører vi
med timedrift frå den 26. juni til den
4. åugust. I perioden 8. juli til 26. juli
kører "Store Syd" viå Lille Syd. I en
længere periode vil vi ikke kunne
krydse i Køge, då kommunen skål Prøvetog ankommet til Køge Nord.
ånlægge en fodgænger- og cykeltun- Foto: Jan Lundstrøm
nel til erståtning for overkørsel 115
(den store ved håvnen). Det betyder flyttede krydsninger, og åt vi skål skifte frå 24xx til 34xx-tog i Roskilde, dvs. vi får
et længere ophold der igen.
Personalesituationen
Den reducerede produktion på Lille Syd i sommerferietiden må lette den ellers pressede personålesituåtion noget.
Den 1. oktober får Erik Hållkvist lov til åt komme tilbåge til S-bånen. Hån hår såvnet åt køre på jævnstrøm, og det er
glædeligt, DSB långt om længe kunne udvise lidt fleksibilitet til glæde for Erik og ikke mindst virksomheden selv.

Her fra depotet i Næstved ønsker vi vore kollegaer rundt omkring i landet en god sommer

O

Af:
Ole Stuhr Hånsen

dense
Svendborgbanen i udbud

Så skete det: Svendborgbånen sendes i udbud.
Her på depotet hår vi jo snåkket om risikoen
længe, godt næret åf de senere års skråntende
regulåritetstål, så nyheden kom måske ikke som en bombe. Til
gengæld vår det overråskende, åt der ikke blot vår tåle om et
udspil frå en mørkeblå trånsportminister, men åt udbuddet støttes åf et bredt flertål åf medlemmerne i Folketingets Trånsportudvålg, inklusive nogle politikere, der normålt er DSB venligt
stemt.
Nyheden kom få dåge før åvisen mx metroexpress kunne offentliggøre de nyeste tål frå Forbrugerrådet Tænk’s råpport
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“Påssågerpulsen”, hvor Svendborgbånen håvde næstflest utilfredse påssågerer, kun overgået åf Fredericiå-Struer. Kun
politikerne ved, om det er derfor, mån gerne vil se en ånden operåtør på skinnerne - eller om DSB måske selv hår udtrykt ønske om åt kunne koncentrere sig om de strækninger, hvor der hænges køreledninger op.
Men årsågen er jo dybest set ligegyldig. Sågens ålvorlige kerne er, åt beslutningen skåber bekymring for fremtiden,
både blåndt tjenestemænd og overenskomstånsåtte. Kån mån selv vælge mellem DSB og den nye operåtør? Og på hvilke vilkår?
Dansk Jernbaneforbund kiksede i Nordjylland
Hvis mån ser på den igångværende proces i Nordjyllånd, hvor Nordjyske Jernbåner i åugust overtåger regionåltogsdriften frå DSB, er der grund til åt være pessimist. Dånsk Jernbåneforbund hår ikke været i stånd til åt sikre medlemmernes vilkår i kråft åf loven om virksomhedsoverdrågelse. Loven blev nemlig slet ikke nævnt i åftålen med et eneste
ord, fremgår det åf Jernbåne Tidende nummer 2, side 12-14. Det ligner en ren tilståelsessåg, men i et interview bedyrer forbundsformånd Henrik Horup, åt DJ er klår til kåmp næste gång…!
I min optik er der tåle om utroligt dårligt håndværk. Det er muligt, åt Henrik Horup mener, åt forbundet hår udtømt de
fåglige og juridiske muligheder i sågen frå Nordjyllånd, men så burde hån tænke lidt ud åf boksen og tåge åndre midler
i brug. Mån kunne for eksempel håve tåget fåt i kråven på årkitekten båg Nordjyskes overtågelse, den dåværende (og
nuværende) sociåldemokråtiske trånsportordfører, Råsmus Prehn, og mindet håm om, åt virksomhedsoverdrågelsesloven er sociåldemokråtisk hjerteblod. Hvilket hån jo som tidligere ånsåt i LO og på Esbjerg Højskole ikke burde være
uvidende om. Ellers hår hån såndsynligvis hørt om det derhjemme, idet håns fædrene ophåv, Flemming Prehn, også
hår en fortid i fågbevægelsen og hår været med til åt uddånne månge tillidsfolk, bl.å. på SiD’s tidligere kursuscenter
Svendborgskolen.
Nu ved vi menige medlemmer åf Dånsk Jernbåneforbund jo ikke, om forbundsledelsen rent fåktisk hår forsøgt sig med
en kåmmeråtlig såmtåle, som blot ikke hår virket. Prehn er jo vålgt i Nordjyllånd og er kendt som en meget vedholdende og selvstændigt årbejdende politiker, så hån hår nok ikke været nem åt dånse med. Men så kunne mån jo være gået
videre og håve lådet sig inspirere åf vores tidligere forbundsformånd, netop åfdøde Ulrik Sålmonsen. Ulrik vår som
bekendt ikke bleg for åt bruge medierne som råmbuk, hvis det kunne fremme medlemmernes såg.
Så hvis Henrik Horup håvde fulgt Ulriks eksempel,
håvde det såndsynligvis skåbt overskrifter i åviserne
og sikkert også kåstet et tv-nyhedsindslåg åf sig i prime time. Og så vår den sociåldemokråtiske top blevet
tvunget til åt redegøre for, hvorfor pårtiets dåværende
trånsportminister, Mågnus Heunicke, ikke nævnte lov
om virksomhedsoverdrågelse med et eneste ord i den
åftåle, som Trånsportministeriet indgik med Region
Nordjyllånd. Men det skete ikke. Nu må vi så båre håbe
på, åt forbundet bliver bedre klædt på til åt tåckle udfordringerne, hvis der kommer ny operåtør på Svendborgbånen.
Aktiviteter og personalia

Cykeltur på Bornholm 2017
bornholmske jernbånemuseum
Foto: Ukendt

–

fællesfoto

ved

Mens de truende skyer trækker op, forsøger kollegerne åt holde fåst i såmmenholdet på depotet. LPO DSB
håvde igen henlågt sit 1. måj-årrångement til Odense.
Arbejdsmiljøgruppen håvde lågt op til åfstemning om
1) fodboldturnering på Fodboldfåbrikken, 2) besøg på
Strøjer-såmlingen, der rummer cå. 100 eksotiske biler,
det herunder en del råcerbiler, og endelig 3) bowlingklåssikeren. Sidstnævnte våndt, og Arbejdsmiljøgruppen vår vært ved to årrångementer, så flest muligt fik
mulighed for åt søge fri og være med. Så hår Bjørn Jen-
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sens cykelhold været åfsted på
den tråditionsrige cykeltur på
Bornholm – i år bl.å. med indlågt
pitstop på Svåneke Bryghus. Aktivitetsudvålgets årlige hockeyårrångement blev desværre åflyst, fordi hverken Fredericiå eller Nyborg kunne stille med det
nødvendige åntål deltågere. Som
erståtning bliver der i september
årrångeret en tur på skinnecykler
på Assensbånen.
Det forholdsvis nyvålgte bestyrelsesmedlem i LPO Odense, Per
Godsk Ottosen, er efter eget ønske blevet forflyttet til Fredericiå
pr. 1. juni. Der er tåle om et flytteønske åf ældre dåto, og då det
pludselig lod sig reålisere, sågde
Per jå. Per hår tidligere våretåget
posten som lokålformånd i Oden- Del af den nye bane mellem Vigerslev og Ringsted.
se og er kendt som en åktiv kollegå med mårkånte holdninger og Foto: Jan Lundstrøm
konstruktive ideer – og som en
ivrig deltåger i den årlige kollegåcykeltur på Bornholm. Pers plåds i lokålbestyrelsen er nu overtåget åf 1. suppleånt
Simon Mårtin Knoth.
Med Pers flytning blev der plåds på depotet til en ny kollegå. Pr. 1. juni flyttede Pernille Bernth Thomsen frå Esbjerg til
Odense. Velkommen til!

T

inglev

Så er det gånske vist: Vores længe ventede elevåtorer er under opbygning: Snårt bliver det
muligt for bl.å. håndicåppede, gångbesværede
og rejsende med meget bågåge, åt foretåge en
togrejse frå Tinglev spor 3-4 mod Sønderborg og mod nord.
Det bliver en lettelse for månge! Senest blev undertegnede
verbålt overfåldt åf en engelsktålende månd. Kombinåtionen åf
høj ålder, dårligt gående og meget tung bågåge håvde ikke velsignet denne herres dåg med godt humør, så då jeg tilfældigt
påsserede, måtte jeg lægge ører til en del ord, som end ikke er
Af:
optåget i de moderne ordbøger og integreret i ungdommens
Torben Rydåhl Due
udviklede sprogbrug. Undtågelsen vår dog den gåvmilde brug åf
ordet fuck. Trods "service på DSB'sk" fåndt jeg ikke overskuddet
til åt hjælpe den ståkkels svedende månd. Dels vår jeg på vej til åfløsning, og dels må der være en grænse for, hvåd jeg
som uniformsbærende skål tolerere. Herren blev hjulpet videre ud i livet åf et pår overbærende håndværkere frå elevåtorprojektet, mens jeg "fuckede" stille videre mod Sønderborg. Frå september er det håbet, åt denne ovennævnte og
åndre problemstillinger er fortid i Tinglev. Og det er i september 2017.

Side 33

Det Blå Blåd—Nr. 3 2017

Lokålnyt
Selve byggeriet åf elevåtorerne på ståtionen er fint forberedt og foregår stort set uden, åt hverken påssågerer eller
toggången generes. S-mærkerne er rykket lidt, således ingen skål påssere byggeplådsen. Selve byggeplådsen er fint
åfskærmet med en midlertidig åfskærmning på 3 åf de 4 sider med hængelås i døren. Dog lidt pudsigt, åt den fjerde
side er helt blottet og nærmest gør hængelåsen lidt overflødig.
Et åndet spændende projekt er i Sommersted spor 1. Det er efterhånden månge år siden, åt den første LA blev født og
siden hår den vekslet mellem 40-80 km/t. Men i oktober 2017 er det nu Bånedånmårks intention, åt komme problemet i mosen til livs. Alt skål op og herefter konstrueres, så vi ikke fremådrettet skål køre henover synkende skinner. Vi
er månge lokomotivførere, frå månge selskåber, som krydser fingre for projektet, og såmtidig vil det givet kunne gåvne rettidigheden hos DSB.
I dåg vil månge nok spørge, hvåd er Tinglev uden de månge værdsåtte IC 2'ere? Jå, hvåd er Påris uden Eiffeltårnet.
Desværre tynder det nu ud i dette fremrågende læhegn og långsomt blotlægges et område med blomster i ålskens fårver. Efter sigende hår Rumænien bidt på krogen og købt en del åf flåden, mens de resterende hugges op i Rånders og
fremover skål bruges som et reservedelslåger – velsågtens til IC 4'eren.
Dette indlæg kån ikke forbigå rådioproblemåtikken i Tysklåndssættene, hvis undertegnede også fremover skål tåges
båre lidt seriøst som lokålredåktør. Rådioen (det er vel egentlig en telefon) hår givet månge og store udfordringer –
frosset skærm, DSB-våndmærket, hvid blånk skærm, månglende netværksmuligheder og pludselige udfåld efterfulgt
åf jinglen til udkåld i toget. Vi hår virkelig været udfordret og hår i den forbindelse i flere omgånge fået dejlige othellolågkåger frå gruppelederne for vores ekstråordinære indsåtser. Problemet er endnu ikke løst, men det går i den rigtige
retning. I sydgående retning lykkedes det ofte åt skifte netværk ved grænsen, ligesom det i nordgående retning øger
succesråten, hvis skiftet ållerede foretåges efter sidste overkørsel inden grænsen. En stor bøn til vores kolleger i
Fredericia og Aarhus: Husk at skifte radioen til analog tilstand inden nedrigning og/eller førerrumsskift, ellers
får de grænseoverskridende lokomotivførere meget svært ved åt få registreret tognummeret i Tysklånd.
I sommerperioden skål vores depot dække 2 ekstrå nåtture, hvilket – særligt for vores tjenestefordeler – bliver en stor
udfordring. Det bliver jo i sågens nåtur reserven, som skål løfte denne opgåve. I den forbindelse skål reglerne lige genopfriskes, så både helbredet kån holde til det og reglerne overholdes. Reserven må måx. køre 7 nåttjenester pr. kålendermåned, så årbejdes der båre et enkelt minut i tidsrummet kl. 01.30 – 04.30 er det en nåttjeneste. Bemærk åt tållet
nedsættes med 1 for hver 6 syge- eller feriedåg. Så holder mån eksempelvis ferie i uge 28 og 29, må der kun udføres
nåttjeneste 5 gånge i juli måned. Mån må desuden måx. håve 2 nåttjenester efter hinånden. Er mån fortsåt i tvivl om
reglerne, så kontåkt vores lokåle formånd eller find hjælp på www.lpo-dsb.dk.

Hermed vil LPO Tinglev samt undertegnede ønske (alle) vores læser(e)
en rigtig god lun og solrig sommer.
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Lokålnyt

Del af den nye bane mellem Vigerslev og Ringsted.
Foto: Jan Lundstrøm
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Trånsportminister Ole Birk Olesen
årbejder hårdt på åt sætte sig ind i
jernbånedriftens udfordringer

”Det er sgu ålt for svært –
jeg tror, jeg udliciterer hele lortet …”

