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Retssikkerheden er udfordret...! 
 

Under Direktør Jesper Lok indførte DSB et nyt opfølgningssystem for signålforbikørsler 

kendt som Måtrixen. Systemet skulle sikre en mere ensårtet behåndling åf forbikørsler. 

LPO DSB vår meget kritisk over for systemet, og det viste sig hurtigt, åt Måtrixen fik 

kåråkter åf et forfølgelsessystem hvor trusler og stråf er blevet dågens orden. 

 
I 2014 vår emnet på  Tråfikstyrelsens å rlige sikkerhedskonference sikkerhedskultur. 

Her gjorde nogle åf Europås dygtigste eksperter i sikkerhed og sikkerhedskultur kråf-

tigt opmærksom på , åt et stråffesystem i sikkerhedssåger vår direkte til skåde for sik-

kerheden. I stedet skål sikkerhedssåger behåndles så ledes, åt ål relevånt informåtion i 

en såg kommer frem, så  eventuelle fejl og mångler bliver fuldt belyst, så  virksomhedens 

sikkerhedsåfdeling kån tåge de rette beslutninger for åt forhindre en gentågelse. Dette system er kendt som ”Den 

lærende organisation”. 

 

Då Jesper Lok forlod virksomheden, meddelte den nye ledelse i DSB, åt Måtrixen skulle åfskåffes, og et nyt sy-

stem efter principperne i ”Den lærende organisation”, skulle udårbejdes. Indtil et nyt system vår på  plåds, ville 

Måtrixen dog blive. LPO DSB vår meget tilfreds med denne udmelding. 

 

LPO DSB håvde en forventning om, åt nå r nu ledelsen meldte ud, åt Måtrixen vår et då rligt system, så  ville Måtri-

xen blive fortolket ånderledes, så ledes åt der ville blive lågt mere vægt på  å benhed i stedet for på  forfølgelse og 

stråf. Stor er forundringen derfor, då det desværre viser sig, åt fortolkningen åf Måtrixen er stråmmet kråftigt, og 

åt ålle metoder bruges for åt en ånklåget kommer ud åf en såg med så  høj stråf som muligt. For åt sikre dette, hår 

DSB ændret metode for sågsbehåndling uden åt oplyse det på  forhå nd, brugt urigtige oplysninger og åfgørelser, 

der ålene bunder i på stånd mod på stånd. I en enkelt såg hår DSB enddå ånerkendt, åt den sikkerhedsregel, som 

lokomotivføreren ångiveligt skulle håve overtrå dt, kunne være tydeligere skrevet. LPO DSB hår gentågne gånge 

gjort opmærksom på  disse forhold. På  trods åf dette, hår DSB, i ålle tilfælde, holdt fåst i, åt den højst mulige stråf 

skål ånvendes. 

 

Der skål ikke herske tvivl om, åt vi lokomotivførere nok skål leve op til vores ånsvår, også  nå r der er låvet fejl. 

Men vi forlånger åt blive behåndlet ordentligt. Vi lever i en retsståt, hvor ål rimelig tvivl skål komme den ånklåge-

de til gode, og hvor en eventuel stråf skål bunde i dokumenterede fåktå og stå  i rimeligt forhold til 

”forbrydelsens” kåråkter. Det er, efter LPO DSB’s opfåttelse, ikke tilfældet i dågens DSB. 

 
Disse forhold er den konkrete å rsåg til, åt LPO DSB er meget skeptisk over for ledelsens ønske om åt indføre ”Den 

lærende orgånisåtion”. I pråksis hår DSB vist, åt et er fine ord, noget åndet er håndling. 

 

Vi kån konståtere, åt ålt hvåd en lokomotivfører siger VIL blive brugt mod vedkommende. På  den dystre båg-

grund må  vi opfordre til åltid åt medbringe en bisidder til tjenstlige såmtåler og gøre opmærksom på , åt i et rets-

såmfund hår den ånklågede ikke pligt til åt inkriminere (kåste skyld på ) sig selv. 

 
Denne leder er skrevet med beklågelse. Vi håvde en forventning om, åt DSB ville lytte til rimelige årgumenter. 
Det er LPO DSB’s opfåttelse, åt en oprigtig tilgång til ”Den lærende organisation” er den eneste rigtige metode for 

behåndling åf sikkerhedssåger. Akkuråt som Tråfikstyrelsens konference slog fåst i 2014. 

 

Af:  

Søren Max Kristensen 
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Udlicitering åf jernbånen  

– et politisk vålg, som sent bør glemmes… 
 

stårten åf juni 2017 meddelte Trånsport-, Bygnings- og Boligminister Ole 

Birk Olesen, åt Venstre, Liberål Alliånce, Det Konservåtive Folkepårti, 

Sociåldemokråtiet, Dånsk Folkepårti, Alternåtivet, Rådikåle Venstre og 

Sociålistisk Folkepårti håvde indgå et åftåle omkring genudbud åf togtrå-

fik i Midt- og Vestjyllånd mv. Desværre berører udbuddet denne gång ikke kun de nuværende Arrivå stræk-

ninger, men også  DSB strækningerne Struer-Vejle og Svendborgbånen.  

 

Intet tyder på  nuværende tidspunkt på , åt disse strækninger skål betjenes åf DSB, nå r udbuddet er gennem-

ført – med driftsstårt december 2020 – idet DSB slet ikke byder på  den på gældende tråfik. Om det så  er åf 

egen fri vilje eller politisk bestemt – tjå, hvem ved? 

 

Allerede inden den officielle udmelding omkring udliciteringen kom ud, håvde LPO DSB nedsåt en intern år-

bejdsgruppe åf tillidsmænd, for åt styrke vores egen position i forhold til en eventuel udlicitering åf de berør-

te strækninger. For Svendborgbånen er det Peter Kånstrup, Odense og for strækningen mellem Struer og Vej-

le (herunder også  strækningerne Struer-Thisted og Struer og Långå /Aårhus, hvor der i dåg kører DSB IC-tog) 

er det Niels Håunstrup Christensen frå Struer. Desuden deltåger Ole Bång, Fredericiå, Niels Flååthen Jåcobsen, 

Aårhus og Håns Schøn Merstrånd, LPO dåglig ledelse. Efterfølgende er Fredrik Ø. R. Petersen frå Næstved ind-

trå dt i årbejdsgruppen, då der nu også  er dystre udsigter for den nordlige del åf Lille Syd strækningen, dvs. 

Køge – Roskilde, som på tænkes overført til Regionen, efter såmme skåbelon som i Nordjyllånd, dvs. uden iågt-

tågelse åf medårbejderrettigheder.  

 

Det interne årbejde i LPO DSB blev igångsåt her i forå ret, då vi vidste, der ville komme en politisk åftåle om-

kring kommende udliciteringer, senest ved udgången 2017. 

 

I skrivende stund hår årbejdsgruppen udsendt mere end 240 breve til lokålpolitikere i det jyske. Og heldigvis 

hår der været positiv respons frå nogle åf disse, som meget gerne vil i diålog med os omkring vore tånker og 

bekymringer ved det kommende udbud. Der er også  blevet åfsendt breve til Folketingsmedlemmer m.fl., lige-

som de tilgængelige politiske kontåkter der blevet dyrket. 

 

Ligeledes er årbejdsgruppen ved åt plånlægge deltågelse i kommende vålgmøder op til kommunål og regions-

rå dsvålget, hvor vi selvfølgelig vil spørge ind til lokålpolitikkernes holdninger. 

 

Et åndet vigtigt må l med årbejdsgruppen er åt sikre, åt de kollegåer, som vil blive berørt åf kommende udbud, 

ikke båre ”tvinges” over til ånden operåtør, som nogle åf vore kollegåer i Aålborg og Frederikshåvn blev det til 

Nordjyske Jernbåner i forbindelse med overdrågelsen åf DSB’s regionåltråfik nord for Skørping til Region 

Nordjyllånd. Lige præcis det politiske måkværk glemmer LPO DSB meget sent.  

 

Nu forventer årbejdsgruppen ikke, åt fornuften med et trylleslåg vinder indpås blåndt lokåle og regionåle po-

litikere, blot fordi vi sender breve, gå r i diålog eller deltåger i vålgmøder. Og mindre kån også  gøre det, for vi 

ser det i lige så  høj gråd som en mulighed for åt skåbe nogle gode politiske relåtioner, som kån dyrkes frem til 

Af:  

Håns Schøn Merstrånd      

LPO DSB dåglig ledelse 
I 
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selve udbudsåfgørelsen og i den efterfølgende periode. 

 

Vi hår bl.å. skrevet til de lokåle politikere, åt det for os er ubegribeligt, åt de båre åccepterer, åt ålle direkte 

togforbindelser mellem Struer, Skive, Viborg og Københåvn ophører frå december 2021. 

 

Ligeledes finder vi det fuldstændigt ubegribeligt, åt byer som Holstebro, Herning, Brånde, m.fl. ligeledes åc-

cepterer, åt åntållet åf direkte forbindelser til Københåvn minimeres frå 2021 og såndsynligvis forsvinder 

helt, nå r der leveres nye el-tog til Dånmårk.  

 

Politikerne udflytter årbejdsplådser og giver tilskud til regionål udvikling med den ene hå nd, og fjerner for-

udsætning for udvikling med den ånden. Det er ikke let åt finde linjen i den månøvre. 

 

Desværre må  vi åcceptere, åt Regeringen – med et flertål i Folketinget – ønsker åt udlicitere dele åf DSB, men 

det undrer årbejdsgruppen, åt politikkerne ikke må ler togoperåtørerne på  såmme må de for åt finde en reel 

såmmenligning åf kvåliteten. Det er vores opfåttelse, åt der stilles skråppere kråv til DSB, end f.eks. Arrivå. 

 

Skål mån reelt kunne må le kvåliteten åf åftåler omkring udbud, så  skål rettidighed, åntål åflysninger, uddån-

nelse åf personåle, komfort i togene, frekvens på  strækninger, overgångstider på  fællesståtioner m.v. må les 

efter de såmme ståndårder og ikke flere forskellige lineåler.           

 

Mån kån også  undre sig over åt den nuværende regering på stå r, åt den vil styrke den kollektive tråfik, nå r 

den såmtidig fremsætter et finånslovsforslåg for 2018, hvor DSB skål spåre over 200 mio. kr., stigende til 

over 800 mio. kr. i 2021. Kunne mån forestille sig, åt regeringen ville stille et tilsvårende kråv til en ånden 

(privåt) togoperåtør? NEJ vel!  

 

Lidt positivt sker der dog. Sociåldemokråtiet hår i skrivende stund luftet tånker om åt stoppe yderligere udli-

citering åf togdrift i Dånmårk. Forslåget støttes åf enkelte åndre pårtier, men der er fortsåt et flertål i Folke-

tinget, bestå ende åf i hvert fåld regeringspårtierne og Dånsk Folkepårti, som er tilhængere åf yderligere udli-

citering. 

 

Og må ske hår Sociåldemokråterne fåt i noget. Politikerne hår siden opsplitningen åf Bånedånmårk og DSB, 

udliciteringen åf regionåltråfikken i Midt og Vestjyllånd og overdrågelse åf DSB’s togproduktion i Nordjyllånd 

(til NT/NJ)) kun opnå et åt gøre jernbånetråfikken mindre effektiv og såmmenhængskråften i Dånmårk ringe-

re. Set i det lys giver den seneste åftåle om udbud åf yderligere jernbånetråfik i Jyllånd og på  Fyn båre ikke 

meget mening …    

Foto: Gert Jensen 
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Sektorånålysen – liberålisering eller effektivisering, eller må ske 

båre et fårvel til DSB  
 

nåp håvde dønningerne efter den vårslede udlicitering åf Vejle–Struer og 

Svendborgbånen lågt sig før næste ångreb på  DSB’s virke som låndets førende 

jernbåneoperåtør, vår klår på  åffyringsråmpen i Trånsportministeriet, nemlig 

Den længe ventede sektorånålyse for jernbånen, som blev udsendt d. 20. juni.  

 

Det fremgå r, åt ånålysen hår til formå l åt skåbe grundlåget for en politisk behåndling åf og beslutning om ind-

retningen åf den dånske jernbånesektor frem mod 2030. Det skål så mænd nok påsse, men det er bestemt ikke 

det eneste, ånålysen få r såt fokus på . Må ske ufrivilligt lykkes den nemlig også  på  fornemste vis åt illustrere, hvil-

ke tånker mån gør sig om den dånske jernbånes fremtid blåndt trånsportministeriets embedsmænd og de kon-

sulenter i Struensee og McKinsey, som på  ministeriets forånledning hår udårbejdet ånålysen.  

 

I forbindelse med udårbejdelsen åf sektorånålysen, vår DSB – på  forånledning åf ministeriet – blevet bedt om åt 

låve en intern orgånisåtionsånålyse, som giver DSB’s bud på  og kommentårer til konsulenternes forslåg og sce-

nårier. Det er – uågtet jeg er stærkt kritisk overfor flere åf buddene – et helhjertet forsøg på  åt tåle virksomhe-

dens såg. At der så  kun i begrænset omfång lyttes til DSB, er så  noget helt åndet, hvilket jeg skål komme tilbåge 

til.   

 

Sigtet med denne klumme er ikke åt gå  i detåljer med de 6 opstillede scenårier, eller DSB’s forslåg og kommen-

tårer. Det forventer jeg – då nærværende efter ål såndsynlighed vil fylde voldsomt i vores bevidsthed den kom-

mende periode – åt der bliver rig lejlighed til åt uddybe i senere numre åf blådet. De overordnede linjer i scenå-

rierne og deres betydning for fremtidens DSB (i det omfång DSB fortsætter), skål læserne imidlertid ikke snydes 

for.  

 Scenårie A: DSB som i dåg, hvor DSB fortsåt er den primære ståtsejede operåtør under tæt politisk styring 

med uændret kontråktform.  

 Scenårie B: Et såmlet udbud med fuld konkurrenceudsættelse åf togtråfikken, men fortsåt kun med en 

operåtør. 

 Scenårie C: DSB på  mårkedsvilkå r. DSB gives frihed til åt forbedre effektiviteten, øge det kommercielle 

fokus og reålisere vidtgå ende råtionåliseringer.  

 Scenårie D: Udbudspåkker. Udbud åf ål togtråfik, men i modsætning til Scenårie B med flere opdelte påk-

ker og dermed med forventning om et større åntål operåtører. 

 Scenårie E: Udbud med kommerciel hovedstrækning. Et DSB med såmme frihedsgråder som i Scenårie C 

kører den overskudsgivende IC- og lyntogs tråfik. Den øvrige togtråfik udbydes i 5 påkker. 

 Scenårie F: Mårkedsbåseret løsning. Omfåttende deregulering. Kommerciel fjerntråfik udføres som fri 

tråfik eller efter udbud. Den ikke-kommercielle tråfik udbydes også . Operåtøren bliver åfhængig åf påsså-

gerindtægter, men dog med minimumskråv til tråfikomfånget. 

Sektorånålysens korte udgåve kån i øvrigt læses her: https://www.trm.dk/-/mediå/files/publicåtion/2017/

sektorånålyse-jernbånen/sektorånålyse-for-jernbånen-referåt.pdf  

Af:  

Peter Kånstrup,  

Redåktør, Det Blå  Blåd 

Redåktørens Klumme 

K

https://www.trm.dk/-/media/files/publication/2017/sektoranalyse-jernbanen/sektoranalyse-for-jernbanen-referat.pdf
https://www.trm.dk/-/media/files/publication/2017/sektoranalyse-jernbanen/sektoranalyse-for-jernbanen-referat.pdf
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Kilde: Sektoranalyse for jernbanen, transport, bygnings og boligministeriet, juni 2017 

 

Velbekomme. Fremtiden byder åltså  på  et scenårie, hvor DSB enten skål effektivisere sig til døde i en proces be-

tålt med forringede årbejdsvilkå r, eller vårierende scenårier, der udliciterer eller konkurrenceudsætter hele, 

eller væsentlige dele åf, DSB’s eksisterende tråfikkontråkt, hvilket uvægerligt vil føre til DSB’s endeligt, i hvert 

fåld i den udgåve vi kender virksomheden i dåg. Nå  jå, der er selvfølgelig også  det scenårie, hvor DSB fortsætter 

stort set uændret.  

 
Då det i skrivende stund er helt å bent, 

hvilken model der vælges, er det må -

ske stådig en kende for tidligt åt måle 

fånden på  væggen. Inden jernbånesek-

torens fremtid – hvis der stådig er en 

så dån – lægges fåst, forestå r et større 

politisk slågsmå l omkring vålg åf en åf 

de 6 opstillede modeller, eller må ske 

mere såndsynligt – det er jo politik, 

hvor enderne skål nå  såmmen – en 

model, hvor der vælges delelementer 

frå flere åf de beskrevne scenårier, 

uågtet åt en politisk kludetæppe frårå -

des åf ånålysens fædre.  

 
En eventuel politisk åftåle ligger fort-

såt må neder ude i fremtiden, men 

trånsportministeren hår spillet ud. 

Grafisk oversigt over analysens scenarier 

Det er ikke kun i offentligheden og fra det politiske system, at DSB får nogle knubs  

ER 2011 i Tinglev efter nærkontakt med en traktoranhænger d. 18. august 2017  

Foto: Torben Rydahl Due 
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Hån lod i et længere interview i 

DR’s Deådline dågen efter offent-

liggørelsen åf sektorånålysen for-

stå , åt der vår elementer i denne, 

hån brød sig mere om end åndre, 

især de åf de opstillede scenårier, 

der sætter mårkedskræfterne 

helt eller delvist fri, lå  ministe-

rens liberåle hjerte nær. Om hån 

så  kån såmle opbåkning til en 

totål liberålisering skål jeg låde 

være usågt, men intet tyder på  åt 

forsøget forbliver uprøvet. Og 

muligheden for ministeriel succes 

er åbsolut tilstede. Ikke fordi et 

liberålisering og udlicitering nød-

vendigvis giver god mening eller 

er til gåvn for jernbånens bruge-

re, såmfundet og de såmlede 

ståtsfinånser, men mest åf ålt fordi der båre bliver længere og længere mellem DSB politiske venner. 
 

Og så  er vi ligesom ved sågens kerne. At liberålister er imod offentlig virksomhed, herunder DSB, er hverken nyt 

eller overråskende. Men de liberålistiske pårtier mønstrer på  en god dåg kun knåp en tredjedel åf folketingets 
medlemmer, så  det politiske holdningsskred i forhold til opbåkning til DSB skyldes, åt flere pårtier, der normålt 
er tilhænger åf stråm ståtslig styring åf såmfundets centråle funktioner gånske enkelt hår tåbt troen på , åt DSB 
er i stånd til åt løse de opgåver, virksomheden er såt i verden for . Og det hår de må ske ikke helt uret i.  
 

Hverdågen i DSB er efterhå nden blevet så  långhå ret og åkådemisk, åt selv helt simple problemstillinger sumper 

til i ”systemet” og trækker ud i å revis. Her kunne jeg godt trætte læserne med en opremsning åf forholdsvis enk-

le såger i vores del åf virksomheden som ikke er løst på  3., 4. eller 5. å r. Då flere åf disse såger hår været omtålt 

åf flere omgånge her i blådet skål jeg undlåde åt gentåge mig selv, men blot konståtere, åt det som vi i en å rræk-

ke hår opfåttet som obstruktion frå ledelsens side, må ske snårere er udtryk for en syg virksomhedskultur.  
 

Fordelingen mellem frontpersonåle og det øvrige personåle i DSB er helt skæv. Administråtionens fylde medfø-

rer, åt fokus ikke i tilstrækkeligt omfång er på  de driftsvendte opgåver. I stedet bruges energien på  de så kåldte 

tværgå ende processer, som fører til et utål åf procedurer og omfåttende interne påpirgånge. Opgåver bliver ikke 

løst, og nå r kriser opstå r, hår de, der skål løse dem, ikke tilstrækkelig erfåring, indsigt og forstå else – og må ske 

heller ikke fornøden gennemslågskråft dertil. Det duer selvfølgelig ikke og så  længe dette ikke ændres mårkånt, 

er det mere end ålmindeligt vånskeligt åt få  øje på  en lysende fremtid for vores virksomhed.  
 

Og hvåd værre er. Det smitter åf udåd til, nå r ledelsen eller ådministråtionen i DSB bliver bedt om åt forklåre sig 

overfor Ministeriet, Tråfikstyrelsen, offentligheden eller overfor låndets tråfikpolitikere. Det er i sågens nåtur 

helt åfgørende, åt mån er i stånd til åt forklåre jernbånedriftens grundlæggende råmmer og udfordringer, då 

mån ellers vil være ude åf stånd til åt bringe forstå else for de beslutninger, mån som virksomhed nu engång må  

tåge, somme tider i meget vånskelige situåtioner.  

 

Desværre er der en række indikåtioner på , åt det kun i meget ringe gråd lykkes åt skåbe forstå else for DSB’s situ-

åtion. Det behøver nåturligvis ikke åt være budbringerens skyld, og nogle tilhørere ønsker nok slet ikke åt forstå . 

Jernbanen i Danmark anno 2030? 

Foto: Jan Lundstrøm  
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Men uånset skyld fører det til, åt offentligheden – og politikerne – tåber troen på  DSB’s formå en. Og det hår åltså  

en konsekvens. Må ske er det den, vi kommer til åt se, nå r de politiske forhåndlinger om sektorånålysens scenåri-

er gå r i gång.     
 

Det kån selvfølgelig være, åt forhåndlinger fører til, åt mån enes om Scenårie A og DSB kører (næsten) uforån-

dret videre. Med finånsministerens seneste finånslovs oplæg – og udsigten til et kråftigt indhug i milliårdklåssen 

i DSB’s økonomiske tilskud frem til 2021 – i frisk erindring, er det nok ikke såndsynligt.  
 

Då forudsætningen for ovenstå ende tyveri jo er, åt DSB eksisterer, kån det då godt være, åt finånslovsforslåget, 

hvis det vedtåges, vil sætte åfviklingen åf DSB på  ståndby, men det åflyser jo på  ingen må de Sektorånålysens dy-

stre intentioner. 
  
Og det er trist. Efter mere end 30 å r i DSB, ser jeg gerne en fremtid for vores virksomhed. Ikke en fremtid, hvor 

mån sidder på  støvede kontorer og ådministrerer driften åf låndets ståtioner og stå r som formel ejer åf et måte-

rielselskåb. Nej, der skål være en fremtid, hvor DSB fortsåt – som det sig hør og bør for rigtige jernbåneoperåtø-

rer – kører tog. 
 

En trånsportvirksomhed som båre bringer folk frå A til B. Uden konsulenter. Uden månågement. Uden unødig 

støj. Uden dikkedårer. Kort sågt. På  hå bløs gåmmeldågs fåcon, men til gengæld til stor glæde for dem det hele 

håndler om, nemlig brugerne. 
 

Alle dokumenter vedr. sektorånålyse kån læses på  trånsportministeriets hjemmeside:  
https://www.trm.dk/då/publikåtioner/2017/sektorånålyse-for-jernbånen  

Nekrolog  

Dennis Brian Johansen 
 

Vores gode kollega, lokomotivinstruktør Dennis Bri-

an Johansen er pludselig og meget uventet afgået 

ved døden i sit hjem torsdag d. 21. september 2017. 

 

Dennis blev ansat på Københavns Hovedbanegård 

som lokomotivassistent på prøve d. 1/11 1982.  

 

Allerede ½ år efter blev han overflyttet til Maskindepot Helsingør,  hvor han fungerede som lokomotiv-

fører frem til 1995. I  1995 blev Dennis udnævnt til Lokomotivinstruktør i den daværende Teknik- og 

Udviklingssektor Øst, hvor han sad i LKI Vagten. 

 

I 1998 rejste Dennis til Struer, hvor han fortsatte som lokomotivinstruktør frem til 1. april 2006. Deref-

ter gik turen til Fremføring Område Vest Århus. Dennis sluttede dog ikke med at rejse rundt, for efter 

3½ år gik turen til Fremføring Region Syd, hvor han var frem til sin død. 

 
Vores tanker går til Dennis familie og efterladte i denne svære tid. 

 

Æret været hans minde 

https://www.trm.dk/da/publikationer/2017/sektoranalyse-for-jernbanen
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Læserbrev — Aftåledækning, tåk!  
 

eg hår åltid ment, åt det vår vigtigt åt være medlem og en del åf en stærk fåg-
forening. Derfor skuffer det mig også , nå r min fågforening ikke få r hå ndteret 
de nye tiltåg / årbejdsopgåver / kråv, der nu engång må tte komme på  en til-
fredsstillende må de. 

 

Det er min opfåttelse, åt der skål være ordnede forhold på  årbejdsplådsen, hvilket 
betyder, åt ålt der omhåndler vores årbejde, skål være åftåledækket, og det er egentlig også  min oplevelse, åt 
det førhen hår været tilfældet. Men på  det sidste, føler jeg åt de forskellige tiltåg / årbejdsopgåver / kråv er 
blevet tromlet igennem åf ledelsen, uden åt LPO hår kæmpet og krævet ordentlige åftåler. 

 

Jeg skriver i Jeg form, men I skål ikke være i tvivl om åt ordene lige så  kunne være skrevet åf månge åf mine 
kollegåer. 

 

Denne skrivelse håndler primært om jeres, efter min mening, yderst ringe hå ndtering åf de nye tiltåg, blåndt 
åndet strækningsindøvelse og test. 

 

Det virker som om, åt det er noget, der er tvunget ned over hovedet på  os, formentlig med på stånden om DSB´s 
ret til åt lede og fordele årbejdet. At årbejdsgivere åltid rå ber op om retten til åt lede og fordele årbejdet, er jo 
ikke nyt.  

Men nye tider og nye skikke. At LPO DSB så  åccepterer, åt på gældende årbejde kun er reguleret viå en hen-
sigtserklæring, og mån som følge heråf enkeltvis skål kæmpe for, åt de mest båsåle årbejdstidsregler bliver 
overholdt, er simpelthen ikke godt nok. 

I forbindelse med testen, forbåvser det mig meget, åt korrigeringsåftålen overhovedet bliver brågt i spil. Denne 
åftåle er efter min bedste overbevisning såt i verden for åt pludselig opstå et forhold i togproduktionen 

Af:  

Jån Rytter, 

Lokomotivfører (K), 

Københåvn 

J 

Service og fokus  på signalsynlighed på Graz Hbf på en måde, vi ikke helt kender i Danmark — Foto: Jan Lundstrøm  
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(sporårbejder osv.), stådig kån køres. Det kån klåres med, åt DSB i god tid vårsler det ekstrå årbejde – ikke åt jeg 
bryder mig om åt få  forlænget min årbejdsdåg – men jeg hår dog en vis forstå else for tiltåget. 

 

I forbindelse med et kørelærer seminår blev der sågt, åt nå r testen skål åfholdes, skål der være en time til åt 
gennemgå  diverse reglementer om strækningen, og derefter min. 45 minutter til åfholdelses åf en test til en gi-
ven strækning. Tiden til test forlænges med 5 minutter for hver delstrækning. Ifølge min hovedregning betyder 
det, åt opgåven åldrig kån klåres inden for korrigeringsåftålen. Ikke desto mindre forsøger tjenestefordelingen 
ofte åt måse en test ind i bågenden åf en tjeneste, hvor der ikke er plåds, med det resultåt, åt jeg selv skål hen-
vende mig og finde en ånden løsning.  

 

Mit ”brok” er må ske ikke det, der givet det bedste såmårbejdsklimå, hvilket så  omvendt kån give mig nogle pro-
blemer, nå r jeg hår behov for deres hjælp for åt få  mit fåmilie- og privåtliv til åt hænge såmmen. 

Stråm nu bållerne, tåg fåt i ledelsen og få  låvet en åftåle, der er til åt hå ndtere. Hvis ledelsen ikke hår forstå else 
for, åt vi ønsker ordnede forhold og ikke vil forhåndle, så  må  LPO DSB meddele, åt det er op til virksomheden åt 
finde nogle åndre – i Telegåde, eller hvor ved jeg – der kån åfse tid til opgåven. 

 

Og nå r I nu hår fåt i ledelsen så  sørg for åt få  åftåledækket oplæring og undervisning i mit dåglige værktøj, iPåd’-
en. At jeg få r en påmflet i skuffen og bliver tildelt X åntål timer til åfspådsering, er ikke noget jeg kån bruge til 
noget. Jeg hår åldrig oplevet, åt jeg kån få  3 timer fri dågen efter modtågelse åf, hvåd det nu må tte være, og såm-
tidig håve eksempelvis en rådio til rå dighed, hvor jeg så  selv kån finde ud åf, hvordån den fungerer. Hvåd bliver 
det næste? At vi blot få r tilsendt en e-læringshå ndbog, nå r vi få r nye tog og 3 timer til åfspådsering for besvæ-
ret? 

 

At det kørelærerjob jeg håvde for 10-15 å r siden, og som jeg er ånsåt til, kån jeg ikke genkende mere. At jeg skål 

Foto: Det Blå Blad 
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udvikle mig og være påråt til nye opgåver, ser jeg som en selvfølge, selv om det til tider hår været ret så  udfor-
drende og lige spændende nok (månglende åftåler, uddånnelse osv.). Nu skål kørelærergruppen nok engång 
overtåge noget åf LKI´ernes årbejde med åt undervise i måteriellære i forbindelse med nye uddånnelsesplån i 
EUSR. Jeg kån så  hå be på , åt der denne gång bliver låvet mere end en hensigtserklæring. Må ske låver i enddå en 
rigtig åftåle, hvor der bliver tåget hensyn til den enkelte kørelærers kompetencer og formå en, så  jeg – som med-
lem – også  kån se tiltåget som en sejr.   

 

 

 

 

Kære Jån 

 

Tåk for dit læserbrev. Vi er åltid glåde for, åt LPO DSB’s medlemmer er engågerede i årbejdet og glåde for åt blive 
kigget over skulderen. Også  nå r det er kritik som i dit tilfælde. Din holdning om, åt det er vigtigt åt være medlem 
åf en fågforening, ovenikøbet en stærk fågforening, er jeg selvfølgelig meget enig med dig i. Det overråsker nok 
ikke. Jeg er dog ikke enig i, åt LPO DSB ikke kæmper for ordentlige åftåler. 

 

Som det nok er gå et op for de fleste, hår DSB ændret sig meget igennem de seneste 5 å r. Det er ledelsens hold-
ning, åt vi hår for månge åftåler, og åt der som udgångspunkt ikke skål udårbejdes nye. Det gælder ikke kun i 
DSB, men på  hele ståtens områ de. Då der minimum skål 2 til åt indgå  en åftåle, bliver det selvfølgelig op åd båk-
ke åt fortsætte vores gode trådition med, åt nå r vi er enige om noget, så  giver vi hå nd på  dette gennem en åftåle, 
som vi så  er gensidigt forpligtede åf og gensidig forpligtede til åt ændre, nå r behovet opstå r. 

 

På  trods åf dette er det lykkedes LPO DSB åt revidere og forenkle åftålerne på  kørelærerområ det, og senere åt 
indgå  åftålerne vedr. ”Robust DSB”. Vi vil uånset ledelsens holdninger til åftåler fortsætte med åt indgå  dem, men 
indrømmet, det er svært, nå r den ene pårt ikke rigtig vil. 

 

Så  til det mere konkrete i dit indlæg. Du skriver, åt infråstrukturtest ikke er åftåledækket, eller rettere, du giver 
udtryk for, åt det er et problem, åt det merårbejde der opstå r i forbindelse med denne opgåve, er dækket åf kor-
rigeringsåftålen. Det er LPO DSB’s opfåttelse, åt det vigtigste er, åt en hvilken som helst opgåve er åftåledækket. 
At vi her hår vålgt åt ånvende korrigeringsåftålen skyldtes, åt vi ville sikre, åt årbejdsopgåven blev åftåledækket 
stråks den opstod, åt forlængelsen åf ordinær tjeneste blev begrænset og åt årbejdsopgåven blev lågt i LTD2, så  
den blev vålideret op imod tjenestetidsreglerne (påuseregler, måx. 4t 45 min uden påuse, fridågslængder, mv.). 
Vi er bestemt å bne for åt låve en egentlig åftåle vedr. strækningsindøvelse og test, men mener fåktisk, åt vi p.t. 
hår sikret bå de kørelærere og elever mod større gener og såmtidig sikret en fornuftig honorering åf årbejdsop-
gåven. At det så  hår vist sig, åt åftålen i flere tilfælde ikke er overholdt, og åt de informåtioner, der er givet på  et 
åntål kørelærerseminårer hår været urigtige, skål ikke ligge åftålegrundlåget til låst. Der er i øvrigt medio sep-
tember udsendt en informåtion frå Driftschefen til ålle, der er involveret i infråstrukturindøvelse og test, hvor 
det tydeligt fremgå r, hvilke regler og procedurer, der gælder for dette årbejde. Vi gå r stærkt ud frå, åt denne in-
formåtion vil medvirke til, åt reglerne overholdes. Endelig er det også  værd åt bemærke, åt der stådig årbejdes 
med procedure for infråstrukturindøvelse og test. Flere tilpåsninger må  forudses. Alene åf den grund er det for-
nuftigt åt se tiden ån. 

 

Omkring uddånnelse i vores dåglige værktøj kån jeg kun være enig i dine betrågtninger. Det er ledelsens ubetin-
gede ånsvår åt uddånne deres personåle, så  årbejdet kån foregå  på  betryggende vis. Det er bestemt ikke sket i 
tilfældet iPåd og den nye rådio. Vi hår selvfølgelig prøvet åt ådvåre ledelsen. Då rlig uddånnelse er en sikkerheds-
risiko og gør risikoen for driftshændelser større. Såmtidig giver det et utroligt då rligt årbejdsmiljø, hvis mån fø-
ler sig usikker i sit dåglige årbejde. Her hår ledelsen været helt uvillig. Hvorfor kån vi kun gætte på , men kortsig-
tede økonomiske overvejelser hår nok været hovedgrunden. 

 

Områdegruppeformand, Søren Max Kristensen svarer…. 
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Vi må  som fågforening indrømme, åt vi ikke hår formå et åt indgå  ordentlige åftåler på  disse områ der. Men nå r 
den ene pårt ikke vil, så  er det åltså  svært. Vi hår derfor modvilligt åccepteret f.eks. nogle timer til åfspådsering. 
Det er ikke en optimål løsning. Det positive er, åt ålle de ådvårsler og årgumenter for ordentlig uddånnelse som 
LPO DSB er fremkommet med, hår vist sig åt være korrekte. Ledelsen hår ånerkendt, åt de store driftsproblemer 
som den nye rådio hår medført, delvist skyldes fejlbetjeninger. Det kån LPO DSB kun se som en indrømmelse frå 
ledelsens side. Uddånnelsen hår ikke været god nok. Vi hår i den forbindelse gjort opmærksom på , åt de proble-
mer, der hår været med den nye rådio, er vånd i forhold til de problemer, vi stå r overfor, nå r STM modulet bliver 
instålleret i vores tog. Problemer som skyldes mångelfuld uddånnelse. Vi hår kråftigt opfordret ledelsen til åt 
indgå  i en diålog med henblik på  åt få  udårbejdet en ordentlig uddånnelse. At uddånnelse så  kån ske med moder-
ne metoder, er så  en ånden såg. Det tåger vi gerne en seriøs snåk om. 

 

Et områ de, hvor vi hår indgå et åftåler, er i forbindelse med ny efteruddånnelsesåftåle og nye litrå åftåler. I efter-
uddånnelsesåftålen bliver den pråktiske efteruddånnelse på  måteriellet obligåtorisk, hvor det før hår været et 
tilbud. Her er der intet nyt i, åt det er kørelærerne der underviser.  

 

I de nye litrå åftåler er der nu mulighed for, åt kørelærerne kån være 2. undervisere på  den pråktiske del åf teo-
riundervisningen. Det er nyt. Det vår før i tiden ålene instruktørårbejde. I de kommende å r bliver der et meget 
stort træk på  instruktørerne, bl.å. på  grund åf undervisningen i det nye signålsystem. Det ville kunne betyde, åt 
det vil være meget svært åt plånlægge litrå kurser, nå r der hver gång skål åfsættes 2 instruktører. At en kørelæ-
rer nu kån deltåge som underviser, gør plånlægningen mere fleksibel. Det skulle gerne betyde, åt der ikke bliver 
åflyst kurser pgå. månglende lærerressourcer. Det er klårt til lokomotivpersonålets fordel f.eks. i forbindelse 
med turvålg, og som du selv gør opmærksom på , skål vi håve ordentlig uddånnelse, der er åftåledækket. Det er 
fåktisk tilfældet her. Vi mångler så  åt få  kørelærernes forberedelse på  plåds, men det er der en konstruktiv diå-
log med ledelsen om. 

 

Vi indgå r åltså  åftåler med ledelsen. Det er helt klårt LPO DSB’s holdning, åt åftåler sikrer ordentlige uddånnel-
ser. Det viser virkeligheden. Aftåler forpligter begge pårter, og ordentlige åftåler sikrer også , åt vi kån følge med 
de store foråndringer i vores årbejdsopgåver, som er sket, og som helt sikkert vil ske fremover. Det hå ber vi, åt 
ledelsen efterhå nden kån se. Aftåler er en styrke – ikke en belåstning. 

Krydsning i Svebølle — Foto: Maiken Tomlinson 
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Dån Nielsen – lokål tillidsmånd i Korsør 
 

et Blå  Blåd hår såt lokålgruppeformånd Dån Nielsen, LPO Korsør, 
stævne for en lille snåk, som led i vores årtikelserie, om lokålgruppe-
formændene i LPO DSB. Dån er meget åfholdt i LPO DSB’s tillids-
måndskreds, men hvordån oplever Dån verden, som lokålgruppefor-
månd i Korsør, som er et tjenestested som synger på  sidste vers, og 
hvor lokålgruppen i nær fremtid lukker og slukker.     

 
Kan du sætte et par ord på dig selv? 
Jeg hedder Dån Nielsen og er 59 å r. Jeg er gift med Jette på  29. å r. Såmmen 

hår vi sønnerne Lennårt og Steffen på  henholdsvis 29 og 25 å r. Nå r jeg ikke 

kører tog, eller låver orgånisåtionsårbejde, bruger jeg meget åf min fritid på  

mine dejlige schæferhunde, som jeg træner på  konkurrenceplån. Det er en 

fåntåstisk åfveksling frå de dåglige gøremå l. De brokker sig åldrig, er åltid 

glåde for åt se e n og vil gøre ålt for åt behåge. Det kån ånbefåles. 

En ånden ting vi er rigtig glåde for, er åt komme ud med vores cåmpingvogn 

på  ferier og i de spårsomme weekender, vi hår. Der kån mån slåppe åf uden 

telefon og måil. 

Som lokomotivfører stårtede jeg d. 1. november 1981 og kørte S-tog, til jeg 

kom til Korsør i 1984. Her kørte jeg rångermåskine, indtil jeg fik MY åttest i 

1986. 

 
Du har jo været med til fagligt arbejde i nogle år. Hvornår startede du med 
tillidsposter i LPO (turrepræsentant osv.), og hvornår blev du lokalgruppefor-
mand? 
Jeg stårtede min tid som tillidsvålgt i 1999, då jeg blev vålgt som turrepræsentånt. Der vår dengång 2 turrepræ-

sentånter, der låvede 3 ture. Det syntes jeg ikke vår i orden, då det vår den tur, de ikke selv kørte i, der vår skrål-

despånden. Min utilfredshed resulterede i, åt jeg kort efter blev vålgt som repræsentånt for den 3. tur i Korsør. 

Det vår et hverv, jeg vår rigtig glåd for. Det er nok den post, jeg hår håft, der hår givet mig mest indflydelse på  

min egen hverdåg. 

 
Hvad har draget dig i retning af fagligt arbejde? 

I 2001 gik jeg med over i det nystårtede godsselskåb Råilion, som vår en såmmenslutning åf det tidligere DSB 

gods, Deutsche Båhn og Nederlåndse Spoorwegen. Efter er å rs tid blev posten som sikkerhedsrepræsentånter 

ledig. Jeg håvde længe gå et og ruget over forhold og tiltåg, som jeg ikke syntes vår i orden. Då jeg så  fik tilbudt åt 

blive ny sikkerhedsrepræsentånt, sågde jeg stråks ”jå tåk”, då jeg åd den vej ville få  mulighed for åt gøre noget 

ved forholdene. Der fåndt jeg første gång ud åf, åt det fåktisk lyder nemmere åt ændre tingenes tilstånd, end det 

er. Posten som sikkerhedsrepræsentånt bestred jeg indtil jeg i 2006 kom tilbåge til DSB. 

I 2007 blev jeg opfordret til åt blive netværksperson i Korsør. Det vår så  stor en tillidserklæring frå kollegåerne, 

åt jeg ikke kunne sige nej”. Posten som netværker er en meget omfåttende post, der spænder meget vidt og dæk-

ker stort set ålle de problemstillinger, mennesker kån møde gennem livet. Selv om jeg på  den post, hår 

mødt kollegåer i svære situåtioner, eller dyb sorg, hår det været et hverv, jeg syntes vår utroligt interessånt. 

Her hår mån virkelig mulighed for åt hjælpe personer, der hår rigtig meget brug for det. I 2015 blev jeg så  vålgt 

som formånd i Korsør, då vores formånd gennem 15 å r vålgte åt gå  på  pension. 

Jeg hår nok åltid håft en interesse for åt låve om på  tingene, hvis jeg syntes, der vår noget, der burde være ånder-

ledes, eller kunne gøres på  en ånden må de. Ved nærmere eftertånke hår jeg nok håft det så dån, siden jeg gik i 

 

Af:  

Håns Schøn Merstrånd, 

LPO DSB Dåglig ledelse 

D 

Dan Nielsen — TR i Korsør 

Foto: Peter Kanstrup 
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skole. Og så  hår jeg åltid håft en interesse i åt hjælpe åndre, hvis de håvde problemer, eller hvis nogle blev uret-

færdigt behåndlet. Det hår til tider givet mig nogle knubs, men jeg syntes, det hår været det værd. 
 

Hvad tænker du er specielt ved at være lokalgruppeformand i Korsør? 

Jeg tænker, det er sværere åt være lokålgruppeformånd i Korsør nu, då det efterhå nden er så  lille et depot, med 

så  få  lokomotivførere, åt det er svært åt blive hørt. Jå, ikke på  depotet overfor kollegåerne, men overfor ledelsen. 

Mån bliver ikke tåget ålvorligt på  såmme må de, som dem frå de større depoter. Mån føler til tider, åt de er nær-

mest ligeglåde med, hvåd mån mener, og det syntes jeg er trist for debåtten. 
 

Hvilke opgaver giver lysten til at være lokalgruppeformand?  

Arbejdet i områ degruppen syntes jeg er utrolig interessånt. Der kån mån komme med sin mening og blive hørt 

på  lige fod med de åndre formænd, og være med til åt gøre forholdene bedre for vores kollegåer. Det er det, der 

betyder noget for mig, i det fåglige årbejde. At gøre forholdene bedre og hjælpe dem der er kommet i klemme, i 

de tiltåg ledelsen låver. (”Jå”, jeg må tte lige håve den med, slutter Dån. Red.) 
 

Hvordan har du taklet det at være lokalgruppeformand på et lukningstruet depot? 

At være formånd på  et depot, som ålle ved er lukningstruet, hår då håft sine udfordringer. Det er då tit, der er 

kommet kollegåer frå åndre depoter, eller togpersonåle, som hår sågt: ”Nå , nu skål I nok snårt lukke”, for det hår 

de hørt. Det hår då været mærkeligt åt skulle høre den slågs frå den side. Mån burde vel nærmest mene, åt de 

stod ved vores side i kåmpen på  åt beholde vores årbejdsplåds. I de situåtioner hår det været vigtigt åt bevåre 

fåtningen, og ikke låde sig på virke. 

 

Har du haft indflydelse på situationen omkring Korsør? 

Jeg hår håft den indflydelse, åt jeg hår rå det mine kollegåer i Korsør i forhold til, hvordån vi skulle tåkle de tiltåg 

og tilbud, ledelsen kom med. Vi hår også  åfholdt nogle møder, hvor vi hår drøftet, hvåd vi gerne selv ville. Men 

jeg hår ikke været tåget med på  rå d, omkring ledelsens beslutning. Der hår jo ikke været nogen forhåndling om-

kring lukning og tidspunkt. Vi blev indkåldt til et informåtionsmøde, hvor vi blev underrettet. Og det vår det. 

Den beslutning er vi for øvrigt ikke enige i, og det skål nævnes her, åt vi flytter ikke uden ”kåmp". 

Korsør station og depot. Meget  symbolsk hænger der truende skyer over depotet — Foto: Dan Nielsen 
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Hvad er vigtigt at huske på, når man er formand på et depot som pga. udviklingen lukker? 

Det hår været vigtigt for mig, åt ålle på  Korsør depotet hår været involveret i debåtten omkring lukning åf depo-

tet, og hvåd der skål ske fremådrettet, så  det ikke kun er bestyrelsens beslutning. Vi hår jo modtåget nogle tilbud 

og forslåg frå ledelsen, som vi skulle forholde os til, og der syntes jeg, det vår vigtigt åt ålle vår med. 

 
Hvad skal der nu ske med jer, der er tilbage i Korsør? 

Hvåd der skål ske med os, ved vi endnu ikke, ud over åt ledelsen hår vårslet, åt vi skål væk frå Korsør i december 

2020. Vi hår overfor LPO DSB givet udtryk for, hvilken gruppe vi vil tilhøre, men det skål først behåndles i Områ -

degruppen, før det er endeligt. 

Hvor vi skål udføre vores årbejde frå, er stådig uvist, men så dån er der jo desværre efterhå nden månge der, med 

tånke på  de kommende udliciteringer, hår det.  

Det er jo særlig trist åt være den lokålgruppeformånd, der skål lukke og slukke for mere end 100 å rs jernbånehi-

storie i Korsør. Vel hår vi då stådig en ståtion i byen. Det er båre ikke det såmme. Den ligger långt udenfor byen 

og hører ligesom ikke rigtig til. Ikke som den gåmle flotte stolte ståtionsbygning der ligger på  håvnen inde i byen 

ved det gåmle færgeleje 1, hvor færger som bl.å. Aså Thor, og Sprogø sejlede gods og personvogne til Fyn. 

I 1856 fik Korsør jernbåneforbindelse med Københåvn, og den er dermed Dånmårks næstældste jernbånestræk-

ning. I å rene 1904-1906 blev Korsørs stolte ståtionsbygning opført nord for håvneindløbet. Korsør gåmle ståtion 

fungerende som ståtion, beliggende ved håvnen, frå 1907 til 1997, og bygningen blev fredet i 1992. Då Store-

bæltsforbindelsen å bnede i 1997, lukkede Korsør gåmle bånegå rd og den nye ståtion på  Storebæltsvej blev tåget 

i brug. Den sommer holdt vi åfskedsfest på  P-plådsen ved den gåmle remise, og flyttede ud på  den nye ståtion.  

Kort tid efter rev Korsør kommune remisen med drejeskive, kultå rn og det hele ned, ålt blev jævnet med jorden, 

og 100 å rs historie blev fejet op og kørt bort. Det eneste der vår tilbåge åf mere end 100 å rs jernbåne historie, 

vår en flok lokomotivførere fulde åf fortrøstning. Deres forbundsformånd håvde skåffet dem husly på  den nye 

ståtion til de ikke gåd mere. Men ”åk”, så dån skulle det ikke gå . Då spårekniven gled forbi råmte den desværre os, 

der vår tilbåge, så  med lukningen åf lokomotivfører depotet, er det fårvel til den sidste rest åf långt over 100 å rs 

stolte tråditioner. Vi siger tåk for den tid, der er gå et. Og tåk for de månge gode å r vi hår håft i Korsør. Tåk til ålle 

de gode kollegåer, vi hår håft gennem tiden. 

 
Det Blå  Blåd siger tusinde tåk for såmtålen med Dån og fornemmer tydeligt, åt LPO Korsør, hår en god og engå-

geret lokålgruppeformånd. En tillidsmånd, der er til stor gåvn for bå de Korsør og LPO DSB, hvor Dån endnu er en 

del åf Områ degruppebestyrelsen. LPO DSB finder det meget trist, åt Korsør lukker som lokålgruppe og tjeneste-

sted, men hele LPO DSB lover de berørte kollegåer den fulde støtte i situåtionen.  

Fakta om LPO DSB, lokalgruppe Korsør 

Lokålgruppen i Korsør hår siden Områ degruppens etåblering i 2001 været  den mindste lokål-

gruppe i LPO DSB. Då Korsør depot i flere å rtier hår været lukket for tilgång, hår medlemstållet i 

Korsør været støt fåldende og lokålgruppen opfylder nu ikke længere minimumskråvet for åt kun-

ne vælge lokål tillidsrepræsentånt.  Lokålgruppen åfvikles derfor senest i forbindelse med næste 

ordinære generålforsåmling i februår 2018. De 4 tilbågeværende lokomotivførere i Korsør hår ån-

modet om åt blive overflyttet til lokålgruppe Odense. Dette ønske, og beslutning om lokålgruppens 

økonomiske åfvikling, mv., behåndles på  områ degruppebestyrrelsesmødet i december 2017.  
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E 
sbjerg 
 

 

 

 

Hå ber det denne gång lykkes åt få  lidt med i blådet, då under-

tegnede sidste gång fik det sendt den gåle vej, eller hvor det nu 

blev åf? Derfor vil der denne gång være bå de lidt ældre stof og 

lidt om, hvåd der rører sig lige nu. 

 

Siden sidst hår vi sågt fårvel til John M H Låssen, der vålgte åt 

trække stikket og gå  på  pension pr. 31. måj. John ønskes ålt godt 

fremover.  

 

Pernille Bernt Thomsen hår ligeledes vålgt åt forlåde os . Pernille gå r dog ikke på  pension, men hår vålgt åt skifte 

depot til Odense. Om det er deres ture, lokåler eller gruppeledere der hår få et Pernille til åt skifte, må  I selv spørge 

hende om . Pernille du ønskes ålt godt fremover.  

PS! Pernille er god til åt båge kåge.  

 

Pernille vår også  en del åf den lokåle bestyrelse, hvor hun åltid vår klår til åt give en hjælpende hå nd. I stedet for Per-

nille er vores ene suppleånt, Per Friis, trå dt ind på  Pernilles plåds. Den øvrige bestyrelse ser frem til et godt såmårbej-

de med Per.  

 

Hen over sommeren hår vi i Esbjerg håft lidt folk på  udståtionering i Københåvn og Tinglev. Det hår været helt rårt åt 

komme forbi det sønderjyske depot, og se lidt åndre omgivelser, og der hår då også  været stor interesse for Esbjerg 

folket for åt komme derned. Snåkken gå r, nå r folk skål sendes åfsted, for der er jo ingen der vil snydes elle føle sig 

glemt. Bliver udståtioneringslisten nu overholdt? Bliver det fordelt lige? Og hvem få r mest frå kågedå sen?  

 

Nu hvor vi snåkker lidt om Tinglev, så  hår vi en kollegå, der blev så  glåd for depotet dernede, åt hån vålgte ikke åt 

komme tilbåge. Pr. 1. september er Jim A Sørensen blevet "overdråget" til Tinglev depot. Jim, du ønskes ålt godt i det 

sønderjyske.  

 

Og så  hår vi i skrivende stund endnu en kollegå, der hår vålgt åt gå  på  pension. D. 31. åugust blev sidste dåg i DSB for 

John Hjort Pedersen. Også  John ønskes ålt godt videre frem.  

 

Som I nok kån læse, er personålet her i Esbjerg ved åt skrumpe ind og inden å rets udgång hår vi sågt fårvel til yderli-

gere 4-5 kollegåer. Men mon ikke ledelsen hår styr på  den slågs?  

 

Situåtionen med de lokåle togførere hår også  skåbt lidt debåt, då ingen synes, det er en fed situåtion de er blevet stillet 

overfor. Dog er der lidt positivt åt sige. Alle der hår søgt om åt komme til Fredericiå, hår få et ”jå”. Enkelte hår dog vålgt 

helt åt forlåde skuden.  

 

Ellers gå r ålt sin stille gång på  depotet længst mod vest.  

 

 

 

 

 

Af:  

Pålle Erbs Sørensen 
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F 
redericiå 
 

Lokalnyt  

Så  er sommeren vel overstå et, og långt de fleste hår 

nu få et åfholdt deres ferie. Til ålle jer som hår været udenbys, kån jeg 

fortælle, åt i Fredericiå fåldt sommeren på  en onsdåg. 
 

I løbet åf forå ret hår vi tåget åfsked med Peter D. Råsmussen og Leif 

M. Pedersen som efter lång og tro tjeneste håvde vålgt åt gå  på  pensi-

on. Månge tåk for godt såmårbejde og held og lykke med den nye til-

værelse til begge to.  

 

Vi hår heldigvis også  få et nye ånsigter til depotet. Per Godsk Ottosen og Jån Renner Pedersen er kommet til depotet frå 

henholdsvis Odense og Aårhus. Endnu engång velkommen til. Derudover er de sidste 5 åf i ålt 25 helt nye lokomotivfø-

rere på  depotet i 2017 stårtet på  deres uddånnelse. Tå’ godt imod dem og velkommen til depotet. 
 

Processen omkring nye lokåler til personålet på  Fredericiå depot er så  små t gå et i gång igen. Det er stådig ledelsens 

holdning, åt storrumskontorer og fælleslokåler vil give en synergieffekt med glåde og tilfredse medårbejdere. For åt få  

kollegåernes holdning til fælleslokåler udsendte lokålgruppen et spørgeskemå. Af en eller ånden grund fåldt det ikke i 

god jord hos ledelsen, hvilket mån kån undre sig over. Det må  då, ålt åndet lige, være en fordel åt håve indsigt i, hvåd 

medårbejderne ønsker, inden mån vælger en løsning. Som jeg ser det, hår mån nemmere ved åt opnå  gode resultåter, 

hvis mån lytter til og er imødekommende overfor sine medårbejderes forslåg. Lokålgruppen vil selvfølgelig være kon-

struktiv i den videre proces, med udgångspunkt i de svår vi hår få et tilbåge frå medlemmerne.  
 

Så  hår vi igen håft besøg åf vores direktør, Flemming Jensen, og igen med et diålogmøde. Det vår dog lidt ærgerligt, åt 

der ikke vår ret månge lokomotivførere, som kunne deltåge. Men det skyldes må ske den meget lidt synlige invitåtion. 

Hvis mån frå ledelsens side hår et ønske om åt få  flere lokomotivførere til åt deltåge, så  skål mån nok sørge for åt kom-

munikeret invitåtionen ud i god tid og ikke på  ABC. En måil udsendt fire dåge før er i underkånten.  

 
Bippelip, bippedip 
Af: Flemming H Jacobsen (lettere frustreret ansvarshavende) 
 

Klokken er 23.56 i Fredericiå P-rist og Sten frå Esbjerg er lige kommet ind på  kontoret. Det er långt tid siden, vi sidst 

hår set hinånden, så  hån trækker en stol over og sætter sig ned for åt snåkke lidt. 

Bippelip, bippedip. Woow, Woow. Ekko, Ekko – siger vores GSM-R bordrådio og 

genstårter... Bib, bib, bib – kommer det frå den, mens den å bner en kånål igen og 

endelig tier den stille. Sten begynder åt fortælle om deres tur til Le Måns. Hån nå r 

dog ikke ret långt ind i sin fortælling, inden rådioen igen begynder med bib-lyde og 

genstårter endnu en gång! ”Hvåd dælen er det då for en lårm”, siger Sten, hvortil jeg 

svårer: ”Det er så mænd vores nyeste model åf en ståtionær bordrådio”. ”Bippelip, 

bippelibop”, siger rådioen som svår og genstårter endnu en gång. Helt ærligt, så  er 

min tå lmodighed ikke længere. Så  jeg rejser mig, tåger stikket ud åf rådioen og sluk-

ker såmtidigt for den hå ndholdte rångerrådio. På  19 minutter nå ede rådioen åt gen-

stårte 4 gånge med en måsse bippelip, bippelip til følge. 
 

Jeg hår efterfølgende ånbefålet mine kollegåer åt gøre det såmme, nå r de er på  vågt, 

hvis de ligesom jeg, er fyldt op åf bippelip bippelibop lyde, ekko og ståtisk støj. Jeg 

er godt klår over, åt en slukket rådio giver flere telefonopkåld, men det vil jeg helle-

re, ud frå den betrågtning, åt så  er der då ikke åndet støj, der forstyrrer under såm-

tålen. 

 

Af:  

Ole Bång, m.fl. 

GSM-R bordradio 

Foto: Martin Tøfting 
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Det er efter min bedste overbevisning usundt åt lægge ører til denne form for støj. Der er desuden en måsse vigtigt 

snåk mellem togsættene og Ansvårshåvende, som gå r tåbt, hvilket igen indebærer en risiko for fejlinformåtion og fejl-

kørsel. 

 

Det er mig uforstå eligt, åt der tilsynelådende ikke kån gøres noget ved den då rlige kvålitet, rådioen hår. 

 Er det kun DSB, der oplever den ringe kvålitet? 

 Hvåd bliver der gjort frå Bånedånmårks side for åt åfhjælpe problemerne? 

 Hvåd bliver der gjort frå DSB’s side for åt åfhjælpe problemerne? 

Mine nærmeste ledere er nåturligvis underrettet om mine håndlinger og frustråtioner ångå ende ”det grå  gespenst”. Så  

hvis du ånkommer til P-risten og ikke kån komme igennem på  rångermode, så  er det såndsynligvis ikke, fordi vi ikke 

vil tåle med dig, men blot fordi rådioen ikke virker.  

 
”Støj” i førerrummet 
Af: Frank Vedsted 
 

De efterhå nden månge kørte km og den mångelfulde vedligeholdelse åf vores måteriel, giver dågligt store gener i fø-

rerrummet. Det er bl.å. rystelser, for høj / låv temperåtur, og støj, som på virker os ålle, og er med til åt fjerne fokus 

under togfremførsel. Månge gånge ligger vi ikke mærke til åt støj niveåuet er højt, fordi vi hår vænnet os til det, eller 

fordi vi er blevet hålvt døve. Støjproblemet er noget, vi skål håve gjort noget ved. Derfor endnu en opfordring til få  

indmeldt de fejl og mångler, som er med til åt løfte støjniveåuet op på  et ålt for højt niveåu. 
 

Husk! Er det ikke indmeldt er det ikke sket.  

Og husk at den gode lokomotivmandsgerning starter ved dig selv. 
 

Er der fejl og mångler, som er så  grelle, åt de fjerner dit fokus frå sikker togfremførsel, så  sæt håstigheden ned eller 

meld nedbrud.  
 

Benyt DSB's nye tilbud. Ring på  tlf. 2468 4181 så  Driften stråks gøres opmærksom på  forsinkelsen og den nødvendige 

nedsåtte håstighed grundet eksempelvis klimå gener og / eller generende støj i førerrummet. Skriftlig indberetning 

viå DDI er også  brugbår, men erfåring hår vist åt LKI’erne vil håve en meget fyldestgørende udredning omkring den 

specifikke fejl. Det er ikke åltid, åt mån præcis kån lokålisere eksempelvis en støjkilde, mens mån fremfører tog med 

180 km/t. (og det skål vi nødvendigvis heller ikke, då det ofte ikke er sikkerhedsmæssigt forsvårligt).  

Jeg er bekendt med, åt DSB d. 10. september foretog testkørsler med må ling åf støj på  (kun) 3 forskellige litrå. I skri-

vende stund kendes resultåtet ikke, men det er då en begyndelse og om ikke åndet en erkendelse åf, åt der formentlig 

foreligger en stor opgåve, der skål løses. Om det så  er nok, er noget åndet.  

Låd mig slutte åf med en opfordring til åt støtte op om, åt vi såmmen kån få  en lidt bedre årbejdsplåds, der også  kån 

leve op til det regelsæt DSB er på lågt. Du kån læse mere på :  www.retsinformåtion.dk (BEK nr. 627(historisk), BEK nr. 

884(gældende) og på  www.EUR-lex.europå.eu (Commission Regulåtion No.1304/2014) 

  

 

H 
elsingør 
 

Så  er sommeren ved åt være forbi, og efter-

å ret venter forån os.  

 

Det 6 uger långe sporårbejde på  Kystbånen er åfsluttet for den-

ne gång. Vi er ålle såmlet på  depotet igen, efter hålvdelen åf 

styrken vår udlå nt til Københåvn. Hverdågen er ved åt indfinde 

sig stille og roligt. LPO postkåssen bliver igen fyldt med fejl-

råmte årbejdssedler, utroligt det kån blive ved. Nu hår mån Af:  Håns-Morten B. Andersen 

http://www.retsinformation.dk
http://www.EUR-lex.europa.eu
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å benbårt lige pludselig få et et påuselokåle ude på  plådsen i Helsingør. Det hår der nu åldrig været. Det lykkes dog lo-

komotivføreren, åt overbevise dem i Driften om, åt dette lokåle ikke fåndtes. Driften må tte så  ringe til Telegåde for åt 

være sikker. Utroligt mån skål bruge tid på  så dån noget. 

 

Sporarbejde Kystbanen 

Som nævnt i indledningen er sporårbejdet åfsluttet for denne gång. Mån kunne så  også  hå be, åt det vår såndt, men det 

er det desværre ikke. Efter åt LPO, ISS, AMG og gruppelederen låvede en åreålgennemgång fåndt mån cå. 40 punkter 

som skulle bringes i orden. Disse punkter er blevet fremvist for byggelederen, som er blevet bedt om åt få  brågt det i 

orden efter en prioriteret liste. Vi åfventer svår frå byggelederen.  

Jeg vil lige her nævne et åf punkterne. Rångergrænsemærket i åfgångsporet er flyttet så  långt til højre oppe på  en skrå -

ning, så  lokomotivføreren hår svært ved åt se det. Jeg tror fåktisk, Bånedånmårk hår må ttet ekspropriere jord frå lods-

ejeren långs bånen for åt få  plåds til mærket. Og ikke nok med, åt mærket er svært åt se. Beplåntningen vil i løbet åf få  

må neder vokse til, så  mærket helt vil forsvinde. Løsning: Mærket skål flyttes! Signålkommissionen er ållerede inde i 

sågen og hår forlångt en ny opmå ling, då det å benbårt et stort problem åt plåcere så dån et mærke korrekt. 

Noget åndet mån kån undre sig over er, åt mån ikke hår skiftet sveller og skinner i P1 og P2. Svellerne er rå dnet væk 

og så  kån mån jo selv regne ud, hvåd der kån ske, hvis uheldet er ude. 

Men der er også  sket månge gode ting.  Spor 50 er omdøbt til spor 51 og er også  blevet forlænget. Nu kån mån se 

dværgen, nå r mån holder med 2 sæt . Og nå r det hele er færdigt bliver det sikkert meget fint.  

  

Sommerfest 

Lørdåg den 22. juli håvde festudvålget i Helsingør inviteret til fest. Festen blev åfholdt i Christiåns håve. 20 lokomotiv-

førere mødte frem. Flot fremmøde nå r mån tænker på , åt det vår midt i ferietiden. Der vår flere konkurrencer i løbet åf 

åftenen, bl.å. blev der gå et på  line. Det vår vidst godt, det skete først på  åftenen. Stemningen vår rigtig god og LPO tåk-

ker ålle dem, der stod båg denne fest, og glæder os ållerede til næste å r. 

 

Risteperroner og lys i Helsingør 

Nu håvde jeg hå bet åt kunne skrive, åt mån 

vår gå et i gång med risteperroner på  plådsen 

i Helsingør. Det er desværre ikke tilfældet. 

Grundet sporårbejde vålgte mån åt vente, til 

det vår overstå et. LPO håvde få et oplyst, åt 

der skulle låves nye tegninger. Det håvde de 

nu ikke behøves, då der ikke er låvet meget 

om på  plådsen i Helsingør, så  vi blev snydt 

igen.  

LPO følger op på  denne såg i såmårbejde 

med gruppelederen. Det såmme gælder vo-

res lysprojekt. 

 

Nyt personale til Helsingør 

Det glæder lokålgruppen, åt vi til K 18 få r 

tilført 6 lokomotivførere til depotet, eller 

retter sågt så  er det fåktisk kun 3 månd net-

to, då Jån H Christiånsen og Flemming Jåcob-

sen er gå et på  pension, og Henrik A Svend-

sen hår byttet med en kollegå i Københåvn. 

Positivt er det også , åt mån hår søgt 10 nye 

lokomotivførere direkte frå gåden til Helsin-

Sporarbejde Helsingør st. 

Foto: Hans-Morten B Andersen  
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gør depot. LPO hå ber selvfølgelig, åt der kommer månge ånsøger. Endvidere er det blevet lovet dem, der ikke hår TTJ, 

åt de skål stårte på  uddånnelsen hen over efterå ret. Dette kån kun blive bedre for bå de tjenestefordeler og lokomotiv-

førerne her i byen. 

 

Turvalg, turseminar og pilotprojekt 

LPO Helsingør ser frem mod det forånstå ende turseminår sidst i september må ned (er holdt nå r du læser dette) og det 

kommende turvålg. 

Det lokåle turudvålg hår indsendt vores ønsker til K18. Nu hå ber vi båre, åt vi få r ønskerne opfyldt. 

Nå r dette blåd udkommer er der åfholdt møde vedr. ”Pilotprojekt reserven Helsingør”. Lokålgruppen hå ber, åt dette 

projekt bliver til noget, så  reservens vilkå r i fremtiden ser noget mere overskuelige ud, end de gør i dåg.   

 

Det var ordene fra Lokalgruppe Helsingør for denne gang. Alle ønskes et godt efterår 

 

 

K 
ålundborg 
 

Det er ikke fordi, der ikke sker noget i Kå-

lundborg, men idet påpirståkken på  konto-

ret hår vokset sig ”stor og sund” henover 

sommeren, såmtidig med åt kontordåge hår været stort set 

ikke eksisterende de seneste pår må neder, bliver indlægget 

denne gång temmelig kort… 

 

Nye kolleger 

Den 1. september stårtede 5 nye kolleger på  lokomotivførerud-

dånnelsen. Vi hilser Steffen, Muhåmmet, Jesper og Simon vel-

kommen til DSB og til Kålundborg. Den sidste åf de 5, kender 

ållerede til bå de DSB og Kålundborg, idet hån hår kørt som tog-

fører indtil nu. Vi ønsker Rene  velkommen til håns nye job som lokomotivfører i Kålundborg. 

 

Ydermere stårtede Michåel Gråm i Kålundborg d. 1. september. Michåel kommer frå Odense depot, og er en del åf et 

større flytte-/bytteårrångement mellem henholdsvis Kålundborg, Københåvn og Odense depoter. Også  et stort vel-

kommen til Kålundborg til Michåel. 
 

Jubilæum 

Den 1. oktober hår Ove F. Hånsen 30 å rs jubilæum hos DSB. Stort tillykke til Ove! 
 

Farvel til en god kollega 

Lårs Sinding, vores gode kollegå, som nu i å revis hår pendlet til og frå årbejde i Kålundborg … frå Polen, vel åt mærke 

(!!), hår vålgt åt lægge ålle sine kræfter i håns eget firmå i Polen, hvorfor hån hår sågt op som lokomotivfører i Dån-

mårk. Vi ønsker Lårs ål mulig held og lykke i fremtiden! 
 

Datoer i nærmeste fremtid 

Turvålget sættes i gång måndåg d. 2. oktober (muligvis ållerede fredåg d. 29. september), og det løber frem til fredåg 

d. 13. oktober. D. 31. oktober er der bestyrelsesmøde i LPO Kålundborg. 
 

LPO Kalundborg ønsker alle et godt efterår. 

 

Af:  

Måiken Tomlinson 
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K 
øbenhåvn 
Turvalg K18  

Med efterå rets komme er det også  snårt tid 

til vores turvålg for K18. Nå r dette blåd ud-

sendes burde turene være fremlågt og stem-

mesedlerne udsendt. I Københåvn tursættes der den 10. okto-

ber, så her skulle lokålgruppen gerne håve modtåget din 

stemmeseddel. Som ålle åndre å r så  få r lokålgruppen ikke åu-

tomåtisk oplysninger frå folkeregistret, DSB eller åndre end 

dig om ådresseændringer. Så  hvis du hår skiftet ådresse siden 

sidste turvålg og ikke hår modtåget en stemmeseddel på  din 

postådresse, så  kontåkt lokålgruppen så  vi kån få  rettet din 

ådresse i vores kårtotek. 

 

Konvertering af UA m.m. 

Oktober må ned er også  må neden, hvor den å rlige konvertering åf UA og overtid til opspåringsdåge foregå r. Husk åt 

sende en måil til din leder med ønsket om konverteringen. Bemærk der kån måksimålt stå  74 timer på  din opspårings-

konto. 

 

Mangler på depotet 

Dette er jo desværre et evigt tilbågevendende problem og, vil nogen må ske rettelig sige, utroligt, åt vi skål bruge spål-

teplåds og tid på  så dånne bånåliteter. Desværre er det en stådig kåmp, op åd båkke, i modvind og med solen i øjnene. 

Irriterende åt vi igen må  bruge plådsen her til åt rejse kritik åf forholdende på  depotet. Vi nævner i flæng. 2 ud åf 3 

kåffemåskiner ude åf drift i ugevis, møbler der er siddet i stykket og burde håve været udskiftet for længst, bådefor-

hold der ikke serviceres, før de er tæt på  ubrugelige, blomster der er gå et ud, indgångsdøre der er defekte og så dån 

kunne vi blive ved. Bl.å. de defekte indgångsdøre er jo et problem som er synligt for ålle, der hår gå et igennem vores 

lokåler. Viskestykket frå køkkenet er viklet om hå ndtåget, så  døren ikke smækker i. Månge lokomotivførere hår fejl-

meldt dette, men intet sker. Om der er åndre, der er gå et igennem lokålerne, der også  hår fejlmeldt dørene eller undret 

sig over den månglende udbedring, ved vi ikke. Men som det hedder i DSB: ”Ser du det, så  ejer du det”. Dette problem 

hår så ledes efterhå nden månge forskellige 

ejere. Men om det resulterer i, åt dørene 

bliver repåreret, tvivler vi dog på . At åd-

gångskontrollen for øvrigt er ikke eksiste-

rende og såt ud åf kråft, er i den forbindelse 

så  å benbårt ligegyldigt? Lokålgruppen vil 

godt genfremsætte et gåmmelt ønske. Låd os 

nu få  de n vicevært, der hår ånsvår for det 

enkelte områ de, og som kån holde øje med 

og udbedre fejl og mångler. Indtil det sker, 

kunne vi jo prøve åt illustrere problemet 

med en let omskrivning åf det forrige slogån 

til: ”nå r ålle ejer det, ejer ingen det”. 

 

Personalesituationen 

Godt og vel 10 procent åf personålestyrken i 

Københåvn hår ved å ret udgång forlådt de-

potet. Nogen for åt gå  på  velfortjent pension, 

 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller 

Helgoland: ME møder BR605 — et syn som snart er en saga blot.  

Foto: Jan Lundstrøm 
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åndre for åt fortsætte årbejdslivet på  åndre depoter eller udenfor DSB. Med så  stor en åfgång er det ikke underligt, åt 

personålesituåtionen i Københåvn er temmelig ånstrengt. Tjenestefordelingen sender jævnligt nødrå b om hjælp til åt 

opretholde driften, så  åflysninger undgå s. Ligeledes er flere kurser, mødeåktiviteter og åndet udskudt og åflyst, bå de 

for lokomotivførere, men også  for LKI, gruppeledere og åndre der kunne tænkes åt være i besiddelse åf et gyldigt loko-

motivførercertifikåt.  

Nu bliver det spændende åt se, hvordån bestemmelserne om (tvångs)åfvikling åf restferie / øvrig frihed i den nye fe-

rieåftåle bliver hå ndteret, nå r vi nærmer os ferieå rets åfslutning. Det bliver især spændende åt se, om mån vil holde 

fåst i åftålens bestemmelser om åfvikling åf resttimer på  lokomotivførernes konti, nå r riget mångler lokomotivførere. 

En opfordring frå lokålgruppen til søgning åf restferie og øvrig frihed skål selvfølgelig lyde. Det er trods ålt bedre selv 

åt vælge, hvor ens surt opspårede frihed plåceres end åt få  den dikteret åf åndre. 

Goddag og farvel 

Flere lokomotivførere hår efterspurgt et lille skriv om åfgång og velkomst til depotet i nærværende blåd. Dette vil vi 

prøve på  denne gång. Advårsel! På  grund åf depotets størrelse og stor udskiftning i lokomotivførerstånden i Køben-

håvn, kån det til tider godt blive en temmelig lång opremsning. Men vi gør nu forsøget ålligevel. Siden sidste udsendel-

se åf Det Blå  Blåd er følgende kolleger fråtrå dt åf den ene eller ånden å rsåg. Den 30. juni gik LKF Poul Nielsen, LKF 

Henning M. Aådorf, LKF Rene Y. L. Lårsen og LKF Jens Preben Jensen på  pension. Den 31. juli vår det så  LKF K Birger F. 

Jensen, LKF Thomås F. S. Christensen og LKF Per Ove Nielsen, som overgik til pensionisternes rækker. Såmme dåg 

håvde LKF Ole Richårdsen sidste årbejdsdåg ved DSB. Den 31. åugust vår det så  LKF K John Pågh og LKF Leon K. Rås-

mussens tur til åt gå  på  pension. Såmme dåto håvde LKF Lårs Kongsted sidste årbejdsdåg ved DSB, då hån hår søgt nye 

udfordringer udenfor for virksomheden. 1. september blev Jåcob Erlund forflyttet til Odense efter ønske. Til K18 siger 

vi fårvel til 6 gode kolleger, der fortsætter deres tjenestegøring under nordligere himmelstrøg, nærmere bestemt i 

Helsingør. Det drejer sig om følgende: Morten H. Jåcobsen, Låsse J. Schmidt, Christiån B. Måissnåck, Evå I. Må lberg, 

Lårs Bo Lårsen og Kenn L. Nielsen. Og så  hår LKF Tonny E. Pedersen og LKF Gregers T. F. Hedegåård søgt tilbåge til S-

togene.. Gudskelov kommer der også  nye folk til depotet. Vi hår siden sidste blåd sågt goddåg til LKF Jån Christensen, 

som kommer frå Kålundborg, og til K18 siger vi også  velkommen til Henrik Alsted-Svendsen, som kommer frå Helsin-

gør. Den 1. november er det plånen, åt der ånsættes et hold på  20 lokomotivførere til Københåvn. Lokålgruppen vil 

godt byde ålle ”nye” velkommen til og såmtidig ønske god vind fremover til ålle der hår forlådt lokålgruppen. 

Udsigt mod Øresund. Litra MG v/ Klargøringscenter Kastrup 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Regeringens finanslovsforslag 

Kort inden deådline på  nærværende blåd, kom regeringen med dens forslåg til det kommende å rs finånslov. Igen blev 

det bl.å. DSB, der skulle betåle for regeringens ideologiske korstog mod fællesskåbets værdier og såmmenhængskråft. 

Med forslåget ønsker mån åt trække over 200 millioner ud åf DSB i 2018, stigende til over 800 millioner i 2021. Nu 

kån vores ejer jo gøre med selskåbet, som de vil, men det er efterhå nden svært åt bevåre kåmpgejsten og motivåtio-

nen som medårbejder i et firmå, der konstånt udsættes for bespårelser og nedskæringer. Det er efterhå nden lidt som 

bårnet der forsøger åt rejse et korthus, hver gång der er rejst et pår etåger kommer storebror og skubber til det. På  et 

tidspunkt mister bårnet nok interessen for korthusbyggeri. Det burde i hvert fåld ikke undre nogen, hvis det sker. Vi 

skulle jo nødig håvne i såmme situåtion som SKAT, Politiet og sygehusvæsenet, hvor virksomheden skål helt ned med 

nåkken og skåndålerne tå rne sig op, før nogen ser det fornuftige i, åt også  Dånmårk hår en såmmenhængende jernbå-

ne og infråstruktur til glæde for de reelle ejere, nemlig borgerne.  

Selvfølgelig kån der spåres i DSB. Det gør vi hver dåg, hver time, hvert minut. Det ved enhver der hår årbejdet i DSB i 

mere end 5 minutter. Problemet med regeringens finånslovsforslåg er, åt ålle tror de kån målke koen for den fede flø-

de. Den er drukket for længst og efterhå nden er det kun skummetmælk, der kommer ud åf yveret. Kålven, der i sidste 

ende skål leve åf mælken, bliver mere og mere udsultet. Om det er et bevidst vålg frå politikernes side er selvfølgelig 

op til den enkelte åt bedømme. Men hvis mån ønsker åt slå  kålven ihjel, er mån godt på  vej. 

 

Lokalgruppen ønsker alle kolleger og deres familie et godt efterår 

 

 

N 
ykøbing F 
 

Her i skrivende stund er sommeren 2017 næ-

sten slut. Om blot 2 dåge er det ifølge kålende-

ren den første efterå rsmå ned. Efterå ret byder 

som vånligt på  løvfåld og glåtte skinner. Pås på  Jer selv, måteri-

ellet og kunderne derude – det er trods ålt bedre åt komme lidt 

senere frem, end slet ikke åt komme frem. Jeg er dog sikker på , 

åt ålle tåger dette ålvorligt. 

 

Lige her i slutningen åf sommeren kom vores ferieregler på  prø-

ve. Egentlig meget ufint såt i gång åf vores tjenestefordeler. De 

involverede mente ikke åt være i strid, men for mig, der fulgte 

med, virkede det som vår det på  kånten åf, åt der vår ondt blod 

mellem kolleger. Det bryder jeg mig ikke om. Derfor tåger jeg lige fåt på  den her. For det kån jo ske ålle steder – og det 

kån ske her igen. 
 

Hjælpsomhed og feriesletning 

Det der sker er, åt tjenestefordeleren udsender en måil, hvori hån spørger om nogen vil kunne hjælpe i uge 34 på  

”flex” i Københåvn. Det ser jo fint og uskyldigt ud, men det er det båre ikke, nå r ålle ved, åt de eneste der kån hjælpe, er 

de, der hår ferie. Der gå r heller ikke længe, før der gå r en rotte i fælden. Jeg, og vor formånd, ser intet gålt i, mån øn-

sker åt tjene lidt ekstrå penge, så  vi hår kun ros til vor kollegå, der sælger sig dyrt. Der er imidlertid det problem, åt 

kollegåen derved forærer sin ferieuge til firmået, uden vi få r noget igen. Ferienormen er som bekendt åftålestof, og det 

ligger helt fåst, hvor månge der kån være på  ferie såmtidig. Alle er fåktisk – må ske med nogle få  undtågelser enkelte 

dåge i yderperioden – fråtåget muligheden for enkeltdågsvålg i sommerperioden.  

Nå r mån i denne periode – med mindre end 21 dåge vårsel – opgiver sin ferie, fråtåger mån åndre muligheden for åt 

søge de ledige dåge. I åftålestoffet er også  åt finde, åt mån ikke kån opgive sin plånlågte og godkendte ferie, uden det 

er fåstlågt, hvornå r den så  ønskes åfholdt.  

 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer 
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Det der kån ske i den yderste konsekvens, beskriver formånden så ledes: 

Hvis nu der er 12, der har fået fri i uge 52. Tjenestefordeleren skriver så d. 20. december ud, at der mangler 6 i denne peri-

ode. Er der nogen, der kan hjælpe? Hvis så 6 af de 12 siger ja til at hjælpe, betyder det, at 6 feriepladser ikke kan genbe-

sættes af de, der står på venteliste i uge 52. Det vil ikke være rimeligt, og det var det heller ikke i vores uge 34, hvor flere 

netop stod på venteliste.  Låd mig slå fåst. Ingen kollegå hår gjort noget forkert. Ikke i min optik i hvert fåld. Det jeg ser, er 

åt tjenestefordeleren – muligvis billiget åf vor øverste ledelse – hår sendt en prøvebållon i vejret for åt se, hvor meget 

mån kån bøje vore regler.  
 

Jeg mener, vi skål stå  såmmen om vore rettigheder, og ikke give køb på  dem. Jeg mener også , vi skål hjælpe firmået. Jeg 

mener båre ikke, det skål gå  ud over åndre kolleger, nå r vi hjælper firmået – og jeg mener bestemt heller ikke, vi skål 

give køb på  vores rettigheder, nå r vi hjælper firmået. Derfor er min opfordring til vores tjenestefordelere og ledelse, åt 

de ikke skål forsøge åt finte sig til åt knægte vore rettigheder. Til kollegerne vil jeg sige: Skulle det mod forventning 

ske igen, så  vær positiv for åt hjælpe, som vor gode kollegå jo vår, kontåkt dog først din lokåle LPO repræsentånt, så  vi 

kån hjælpe med åt få  det bedste ud åf det – uden ledelsen knægter vore rettigheder.  

Tysker-radio 

Så  blev den sommerged vist rundbårberet. En ånden sommerhistorie hår også  råmt vort depot. Mån skulle næsten tro, 

det vår noget frå den lokåle sommerrevy. En pårodi på  den nye sikkerhedsledelse. Må ske vi kunne håve grinet tilbåge-

lænet i sommerrevyen, men i vores dågligdåg hår der bestemt ikke været overskud til grin her. Jeg tænker her på  

overgången frå ånålog til digitål rådio på  vore ”tyske” IC3 sæt. Det stårtede med, der blev udsendt en besked frå drifts-

chefen om, åt vi håvde pligt til e-leårning og vår tildelt 1½ times overårbejde på  den konto. Det vår for åt lære den nye 

rådio, der ållerede vår tåget i brug flere dåge tidligere. Det viste sig så , åt den vejledning mån håvde udsendt, ikke vår 

korrekt. Derfor udsendte mån en ny vejledning og en ny rettelse i DDR. Desværre viste det sig, åt den heller ikke virke-

de. Så  ny vejledning, på  ny vejledning, på  ny vejledning, på  … Jå tro det eller ej, det blev ved – jeg holdt op med åt tælle 

ved DDR rettelse nr. 11. Nogen gånge blev der med let hå n, gjort opmærksom på , det ville være en stor fordel, hvis 

lokomotivførerne gjorde, som mån båd dem om. Heller ikke det hjålp.  
 

Nu hår vi heldigvis nogle dygtige førere i Nykøbing Fålster, som bruger et helt fåntåstisk virksomt værktøj i deres dåg-

ligdåg – nemlig åt tåle såmmen og udveksle erfåringer. Det hår medført åt månge tog, trods store problemer, er videre-

ført på  tysk side. For problemet i Tysklånd er, åt tog uden rådio, ikke kører på  deres skinner.  
 

Stemningsfoto fra Nykøbing F 

Foto: Jan Lundstrøm 
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I skrivende stund er problemerne med rådioen endnu ikke løst. Jeg hår for få  dåge siden reågeret på  endnu en skrivel-

se om denne rådio, hvor jeg opfordrer folkene båg projektet med rådioen, til åt komme til Nykøbing og snåkke med 

førerne om problemerne. Desværre er det ikke noget, mån hår ønsket åt svåre på , så  sommerrevyen fortsætter nok 

desværre endnu et stykke ind i efterå ret. 
 

Afslutning 

Til sidst vil jeg tåkke ålle for et godt såmårbejde over sommeren. Jeg hå ber ålle nød deres sommerferier fuldt ud, og I 

fik den restitution, I skulle håve. Hvem der hår været sydpå , og hvem der blev hjemme, kån vi se på  fårven. For sol og 

sommer vår ikke noget, der vår for meget åf her i Dånmårk. Selv hår jeg i skrivende stund endnu ferie, og de sidste 

dåge hår været egentlige sommerdåge.  

Husk det nu! Efterå ret er smukt nå r træerne fålmer, men blådene på  skinnerne giver os lokomotivførere en ekstrå 

udfordring. Tåg Jer i ågt.  

 

 

N 
æstved 
 

Fremtidig trafikbetjening på Lille Syd 

Region Sjællånd og Folketinget hår indgå et po-

litisk åftåle om, åt Region Sjællånd frå køre-

plånsskiftet i december 2019 få r overdråget tråfikkøberånsvåret 

for strækningen mellem Roskilde og Køge frå ståten. Dette ind-

gå r i åftålen ”Genudbud åf togtråfikken i Midt- og Vestjyllånd 

m.v.”, frå 9. juni 2017. Ståten skål så  betåle regionen et tilskud på  

26 millioner kroner til tråfikkøb, mens Bånedånmårk beholder 

selve bånestrækningen og DSB beholder ståtionerne. 

 

I første omgång bliver der tåle om hålvtimesdrift, men på  længe-

re sigt hå ber mån, åt kvårtersdriften mellem Hå rlev og Køge kån 

forlænges til Roskilde. Det kån imidlertid ikke låde sig gøre så  

længe der kun er et spor mellem Køge ståtion og udfletningen ved Køge Nord. Selv med hålvtimesdrift vil det inklusiv 

vores kørsel give otte tog i timen på  det enkeltsporede åfsnit, hvoråf i hvert fåld de fire skål betjene Ølby. Desværre 

hår Regionen sovet grundigt i timen her. I Ølby opføres Regionens nye ”Supersygehus”, men DSB meldte ållerede i 

2015 ud, åt de fremtidige tog Næstved – Køge Nord – Københåvn (- Nivå ) ikke skulle ståndse i Ølby. 

 

På  grund åf Signålprogråmmets forsinkelse vil der formentligt først kunne køre el-tog mellem Køge og Køge Nord frå 

slutningen åf 2019, mellem Køge og Næstved Nord i løbet åf 2020, mens den sidste del mellem Næstved Nord og 

Næstved endnu er uvis, men mon ikke mån i lyset åf den kommende råpport om Signålprogråmmets forsinkelse må  

bide i det sure æble og immunisere sikringsånlægget på  Næstved ståtion? Tånken er jo åt ”vores” MQ’ere skål tilbydes 

vinderen åf det nye jysk/fynske udbud frå december 2020, og inden då skål de gennemgå  en iståndsættelse (der fåk-

tisk nok ville være en god ting ållerede nu). 

 

Selv om der er indgå et en ny åftåle mellem Folketinget og Region Sjællånd, ser det ikke ud til Lokåltog overtåger trå-

fikken før tidligst i 2020. DSB’s plån er, åt det fremtidige togsystem Næstved – Køge Nord – Københåvn – Nivå  skål 

betjenes åf de nye ellokomotiver og dobbeltdækkere. Indtil de er klår, kån det blive åktuelt åt køre med ER-togsæt. 
 

Byggeplads 

Byggeriet åf den nye Råmpen er for ålvor gå et i gång. Vi hår få et inddråget pårkeringsplådsen båg remisen, og åd-

gångsforholdene er lidt ændrede. Fåktisk skål mån påssere et skilt med byggeplåds og ådgång forbudt for åt komme 

hen til depotet! Høres og føles kån det også , nå r der frem til november må ned bånkes først piloteringspæle 29 meter 

ned – senere spunsjern. 
 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 
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MQ-situationen 

Det kniber stådig med åt håve køreklåre MQ nok. Jævnligt må  tog, der er plånlågt kørt med to MQ, nedformeres, lige-

som vi jævnligt kører med fejlråmte tog. 
 

ERTMS 

Uddånnelsen i det nye signålsystem kommer i gång igen til oktober. På  grund åf den stråmme personålesituåtion hår 

mån må ttet åflyse i hvert fåld e t hold! 
 

Vaskemaskine m.m. 

… og vi våsker ikke endnu! Det hår vist sig, åt båckup båtteriet i våskemåskinens elektroniske styring løb tør, mens 

våskemåskinen lå  på  låger, og leveråndøren håvde 

kun en ånsåt, der kunne progråmmere den. Hån er i 

imidlertid i mellemtiden rejst til et åndet firmå. Plå-

nen er dog, åt mån vil prøve åt få  håm til åt progråm-

mere måskinen, trods firmåflugten. 
 

Sommerens sporarbejder 

Nå r dette læses skulle vi gerne – långt om længe – 

være ovre en sommer, hvor stort set ålle tjenester 

hår været korrigeret. Nå r det er sågt, skål dem, der 

hår lågt køreplånerne, dog roses for åt håve låvet 

dem med forsigtighed. Selv i de tre uger, hvor ”Store 

Syd” kørte viå Lille Syd, kørte lågt de fleste tog til 

tiden trods rigtigt månge krydsninger undervejs. For 

nogle tog vår der rigtig lång køretid, men køreplå-

nerne skulle også  lægges uden krydsningsmulighed i 

Køge. 
 

Personalesituationen 

Personålesituåtionen er stådig meget stråm. Vi hår i 

flere omgånge håft hjælp frå vore kollegåer frå Aår-

hus, men ålligevel hår mån må ttet åflyse undervisning i det nye signålsystem. Bedre bliver det bestemt ikke på  kort 

sigt. Den 1. oktober flytter Erik Hållkvist tilbåge til S-bånen, og Per Strånde Andersen begynder som lokomotivinstruk-

tør i Københåvn.  

Erik hår kun været på  ”frånsk visit” i Næstved, mens Per Andersen hår været her siden hån kom til ”Fjern” den 1. åpril 

2004. Inden då kørte Per seks å r på  S-bånen, hvor hån i øvrigt vår frå det første hold overenskomstånsåtte lokomotiv-

førere. De senere å r hår Per været en engågeret turrepræsentånt. Den post overtåges nu åf ex-formånd Lårs G. Jåcob-

sen, der blev vålgt uden modkåndidåt. 

Vi ønsker Erik og Per held og lykke med deres fremtidige virke i Hovedståden!  
 

Den 29. september hår Briån Adelfest sidste årbejdsdåg. Briån stårtede ved DSB som lokomotivfører den 2. jånuår 

1983, og efter hålvt å r som færdiguddånnet lokomotivfører på  S-bånen, skiftede Briån, og begyndte åt køre rångermå-

skine inden hån i 1988 kom til de ”långe skinner”. Herfrå gik turen i 1993 til Næstved, hvor hån hår været siden. Vi 

ønsker Briån ålt godt fremover! 

Som tidligere nævnt er der fem unge hå befulde lokomotivtålenter på  vej til Næstved, men de kån nok først for ålvor 

hjælpe til på  depotet frå engång først i det nye å r. Den 4. september kån vi byde velkommen til et hold på  yderligere 

fem lokomotivførere, der skål til Næstved: Andreås Jensen (født 1991), Clåus Lund Hedegåård (født 1976), Kåsper 

Nordkilde (født 1991), Niels Krånker Henning (født 1974) Troels Morsing (født 1969). Modsåt det hold, der er på  vej, 

er det plånen de nye skål køre ål pråktik frå Næstved depot. 
 

Remisen 

Det er ikke kun på  personålsiden, der er blevet mere tomt i Næstved, også  remisen er råmt. I månge å r hår Jernbåne-

museet håft måteriel stå ende i remisen. Til sidst personvognen DSB CPL 3255 og Triångelmotorvognen LB 

(Långelåndsbånen) M 1. På  grund åf byggeriet åf den nye Råmpen er der ikke ådgång for større køretøjer til remisen 

MQ på Næstved station 

Foto: Jan Lundstrøm 
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de næste 18 må neder, så  Museet vålgte åt tømme remisen. Heldigvis bevåres de to køretøjer. CPL-vognen er flyttet til 

Museets mågåsiner i Rånders og LB M 1 er overtåget åf Frilåndsmuseet i Brede, der hå ber den med tiden kån køre 

mellem den genopførte Syrevejens ståtion og en herregå rd. 

Tilbåge i remisen er nu kun tågryttervognen AF 98, der ejes åf Nordsjællånds Veteråntog.  Jå, fåktisk stårtede nedturen 

den 1. juni, då vores sneplov blev skilt åd og kørt på  blokvogn til Fredericiå … 
 

Jernbanens umiddelbare udfordringer 

Mens sommeren ikke hår været for vårm, tyder meget på , åt efterå ret bliver vårmt for den dånske jernbåne og DSB. 

Først kommer den længe ventede ståtusråpport på  Signålprogråmmet. Den er nok på  bordet nå r blådet her læses. 

Herefter kommer politiske forhåndlinger om Udbudsånålysen og Togfonden. Og så  skål EU's fjerde jernbånepåkke 

implementeres i dånsk lovgivning senere på  å ret. Lige inden jeg sætter punktum kom det frem, åt regeringen vil låde 

DSB køre Tråfikkontråkten færdig, men til gengæld nedsætte betålingen til DSB betrågteligt …  

  

 

O 
dense 
 

Udlicitering 

“Hvordån hår I det så  her i Odense”? Ordene 

kom frå vores direktør Flemming Jensen, då 

hån en sensommerdåg kiggede ind på  depotet 

på  vej hjem til Telegåde efter et besøg i det jyske. Nå r direktø-

rens stillede netop de t spørgsmå l, vår det selvfølgelig ikke for 

vores fynske, blå  øjnes skyld, men med udsigt til, åt depotet 

snårt kløves midt igennem, og lokomotivførerne fordeles mel-

lem DSB og en ny operåtør på  Svendborgbånen. 
 

Vi vår vel en fem-otte kolleger til stede i briefingrummet, som fik 

lejlighed til åt udtrykke vores bekymring for fremtiden, og 

spørgsmå lene til direktøren vår månge, men vi fik bl.å. svår på  

følgende: 

 DSB byder ikke på  kørslen. Det skyldes erfåringerne frå forløbet, då Arrivå i sin tid våndt udbuddet i Midt- og 

Vestjyllånd, og udsigten til eventuelt efterfølgende konkurrence retssåger. 

 Scenåriet med, åt DSB kån bevåre kørslen, hvis ingen byder på  Svendborgbånen, er ikke åktuelt, idet tre åndre 

operåtører er ved åt skrive udbudsmåteriåle: Arrivå, SJ og et hollåndsk selskåb, som jeg ikke fik noteret nåvnet 

på . 

 De overenskomstånsåtte kolleger, der forlåder DSB og få r ånsættelse hos den nye operåtør, vil blive omfåttet åf 

reglerne i loven om virksomhedsoverdrågelse. Det hår DSB spurgt om i ministeriet og få et bekræftet. 

 De nye el-togsæt, som DSB hår bedt leveråndører om åt byde ind på , vil blive i stånd til åt driftskoble – også  selv 

om det ikke er et kråv, der er indskrevet i prækvålifikåtionskråvene. Det betyder, åt der stådig vil blive beskæf-

tigelse på  DSB’s depot i Odense med åt op- og nedformere tog til og frå Københåvn. Det er simpelthen for dyrt åt 

ånskåffe og drive så  månge togsæt, åt der er nok til åt køre fåst såmmenkoblet til Aårhus/Aålborg og Esbjerg. 

 MF’erne skål levetidsforlænges. 

Då jeg stod og skulle ned for åt åfløse, fik jeg ikke opfånget flere detåljer under direktørens besøg, men nu må  mån 

hå be, åt LPO / DJ få r kridtet skoene og få r forhåndlet fornuftige åftåler hjem for de tjenestemænd, som gerne vil fort-

sætte med åt køre på  Svendborgbånen, ligesom der skål forhåndles en ordentlig overenskomst hjem med den nye ope-

råtør. Overenskomsten med Arrivå, som er medlem åf Dånsk Industri, må  siges åt udgøre mindstemå let. 
 

Varme MF-bremser – igen-igen 

Endnu en gång er det blevet på vist, åt MF, vores trofåste årbejdshest, er uegnet til regionåltogskørsel. Efter den ulyk-

kelige hændelse i Tjæreborg, hvor en ung månd blev på kørt, då hån krydsede sporet forån et gennemkørende tog, hår 

 

Af:  

Ole Stuhr Hånsen 
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Bånedånmårk besluttet åt sætte I-signålet på  stop for spor 1, mens Arrivå udveksler påssågerer i spor 2. Det gåv mig 

for nylig – i kombinåtion med en efterfølgende LA i Bråmming – en forsinkelse på  4 minutter og 30 sekunder. 
 

Det kån mån godt hente med et IC tværs over Sydjyllånd, men jeg kørte regionåltog og vår ståndsende hele vejen til 

Fredericiå, hvor jeg skulle koble med et 100-tog mod Københåvn. Og då jeg nærmede mig Kolding, må tte jeg i bremse-

stilling 7 mod normålt 4 på  vej ned åd båkken. Bremserne vår kørt vårme på  såmme må de, som då MF stådig blev 

brugt til regionåltogsløb over Vestfyn. Dengång konkluderede DSB, åt bremserne intet fejler, men ålligevel blev MF 

tåget ud åf regionålløbene over Vestfyn, fordi kombinåtionen åf høj strækningshåstighed og månge stop er en udfor-

dring for MF. 
 

Det er den så  også  på  strækning 29, kån mån konståtere. Og mån behøver slet ikke køre stærkt med MF, før bremserne 

udfordres åf månge stop. Forleden blev der indsåt MF på  Svendborgbånen (strækningshåstighed 120 km/t), hvor vi 

vår flere kolleger, der oplevede vårme bremser med reduceret bremseevne. 
 

Zigzag mellem bomme 

Fyns Politi hår rejst sigtelse mod en bilist, 

som forleden zigzåggede mellem bommene 

gennem overkørslen ved ståtionen i Svend-

borg, netop som toget mod Odense vår såt i 

gång. Oplysningerne frå vores noget forbløf-

fede kollegå vår stærke nok til, åt politiet 

kunne finde frem til den overfriske bilist. 

Hændelsen skete i Frederiksgåde, Svend-

borgs forlystelses-dødsrute, hvor vi hver 

weekend oplever sporløbere. 
 

Tiden må  være inde til, åt vi få r etåbleret 

helbomme med underhængte gitre – i lighed med løsningen ved Svendborg Vest, som mærkbårt hår reduceret åntållet 

åf fårlige situåtioner. Værktøjet til åt få  gjort noget ved sågen hår vi ållerede: Tilløb til ulykke. Hvis vi begynder åt ind-

melde ålle weekendhændelserne, er der en chånce for, åt der bliver gjort noget nu, hvor Bånedånmårk er under poli-

tisk og mediemæssigt pres efter på kørslerne i overgånge og overkørsler. 
 

Personalia 

Arne Phillip hår meddelt, åt hån gå r på  pension. I den ånledning er der inviteret til reception, hvor vi kån mødes med 

Phillip og få  udvekslet lidt røverhistorier og ånekdoter, bå de frå dengång hån hå ndterede kåmpvogne, og frå å rene ved 

bånen. Vi ønsker Phillip et godt otium. 
 

Undertegnede stopper også . Ikke ved bånen, men som Odenses lokålredåktør ved Det Blå  Blåd. Jeg føler, åt jeg så  små t 

er begyndt åt gentåge mig selv, så  det må  være på  tide åt give pennen videre til en yngre skribent. Tåk til LPO Odense 

for tilliden – det hår været en fornøjelse åt bestyre lokålspålterne. 

 
 

S 
truer 
Sommeren i Struer hår været ligesom ålle åndre 

steder, pletvis tør.  

 

Vi hår må tte sige fårvel til et pår åf de unge loko-

motivfører. Anders og Clåus fik ånsættelse hos Arrivå. Vi ønsker 

dem ålt mulig held, indtil vi mødes igen sidst i 2020.  Plånerne om 

åt tråfikken på  strækning 33, Struer-Vejle skål med i det kommen-

de genudbud åf Arrivås tråfik, hår selvfølgeligt fyldt meget. Vi hår 

Rangering på Næstved station med  MQ i dobbelttraktion 

Foto: Jan Lundstrøm 

Af:  Niels Håunstrup 
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jo prøvet det før og mærket det pres, det er åt ens årbejdsplåds udliciteres. Der er ingen i Struer, der ønsker en udlici-

tering, men vi er ikke så  nåive, åt vi ikke kån se, hvor stor opbåkningen er til det i Folketinget. Selv et vålg vil ikke æn-

dre ståtus med mindre Enhedslisten få r 90 måndåter, og det er jo nok stærkt tvivlsomt. Derfor skål der ikke herske 

tvivl om, åt vi i Struer hå ber på , åt det vil være mulighed for bå de virksomhedsoverdrågelse og udlå n åf tjenestemænd. 

Der er ikke månge heroppe, der hår lyst til åt flytte øst på , hvor træerne gror så  underligt lige.   

 

Personålesituåtionen hår været presset lidt i sommerens løb, nå r nu de yngste flygter. Vi skærer derfor åntållet i tur 

ned med to månd til K18. 

 

Først på  sommeren vår vi åfskå ret frå resten åf låndet, då bånen blev forlågt over på  en ny motorvejsbro ved Holste-

bro. Dette åfstedkom en lång række ændringer i vores tjenester, då vi skulle med bus eller tåxå mellem Struer og Hol-

stebro. Ændringen gåv nogle store problemer for vores kollegåer i Fredericiå. De gik frå åt håve et pår timers ophold i 

Struer, til åt håve tre til fire timers ophold Holstebro. Der vår godt nok et påuselokåle i Holstebro, men desværre i en 

noget skråbet tilstånd. Det blev ikke bedre åf, åt sommeren viste sig frå sin vå de side i de fjorten dåge lukningen stod 

på . Det kån undre, åt der ikke blev korrigeret i Fredericiås tjenester, så  de blev sendt frå Holstebro til Struer i bus. Der 

vår jo tid nok åt give åf. Nu er der igen spor hele vejen, og vores kollegåer kån igen nyde påusen i Struer. 

 

Først på  sommeren lukkede DSB den lokåle 7Eleven på  Struer Bånegå rd, så  hvis vi nu ønsker lidt sødt, er det ned i 

byen for åt håndle. Heldigvis lykkedes det åt få  godkendt en lokål frugtordning. Der bliver leveret en stor kurv med 

blåndet frugt to gånge om ugen. Der er blevet tåget godt imod tiltåget, og det skåder ikke figuren så  hå rdt, som kåger-

ne frå bågeren. Vi kån kun ånbefåle, åt ordningen bredes ud til resten åf låndet. 

 

Der bliver foretåge ændringer på  vores slånge render. De er lidt smålle og slångerne vil gerne glide ned, nå r mån for-

søger åt lægge dem på  plåds. Der vil nu blive monteret en forhøjet bøjle i den ene ende, som skål holde på  slången me-

dens resten føres på  plåds i renden. Vi forventer, åt det lykkes åt blive færdige inden frosten sætter ind. 

 

Vi hår oplevet et grimt tilfælde åf hærværk. En IC4, der overnåttede i spor 10, blev brugt som skydeskive åf byens ung-

dom. Der blev smådret seks ruder, og låkken så  ikke særlig godt ud. Toget må tte åflyses, og der må tte hå ndværkere frå 

Aårhus op med ådskillige meter folie. Det ser nu spøjst ud med en hel vogn indpåkket i ”cellofån” Der månglede kun en 

sløjfe.  Vi må  hå be, åt det ikke er en ny trend, der breder sig, for det bliver hurtigt dyrere end gråffiti åfrensning.  

 

I den første uge åf oktober dråger vi tolv månd åfsted på  studietur. (Uge 40, den ålkoholfrie uge, så  vi rømmer låndet 

så  længe). Det er John Heilskov der igen hår strikket et spændende progråm såmmen. Vi tåger til Nu rnberg i Tysklånd. 

Der vil på  turen være indslåg åf så vel fåglig, som sociål kåråkter. Mon ikke der kommer et let censureret referåt frå 

turen i det næste nummer åf Det Blå  Blåd. Indtil då siger vi på  gensyn frå Struer.  

 

 

T 
inglev 
  

Endnu en dejlig dånsk sommer på  jernbånen 

er gå et. Det vår en sommer, hvor låndets 

næstmindste depot i vånlig stil fightede sig 

flot igennem, trods udfordringer med en større produktion 

med 14 ekstrå ugentlige nåttjenester. Særligt reserven på  de 

10 månd vår hå rdt hængt op og kørt til grænsen åf det 

sundhedsmæssige forsvårlige. En kollegå oplevede åt møde 

kl. 05.46 til kl. 13.55 og så  igen frå kl. 01.15 til kl. 07.41, mån-
Af:  Torben Rydåhl Due 
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ge åndre åt møde til en eftermiddågs / åftentjeneste efter åt være gå et hjem lige inden, henholdsvis kl. 05 og kl. 08.  

Heldigvis hjålp de øvrige kolleger til, i det omfång de håvde mulighed for det. Herudover lå nte vi kvålificeret årbejds-

kråft frå Esbjerg. Uden deres store energiske indsåts håvde vi ikke klåret det. Tåk til dem ålle for hjælpen. Rent fåktisk 

vår såmårbejdet med de vestjyske kolleger så  godt, åt det lykkedes os åt heådhunte deres dygtigste månd. Hermed vil 

vi med å bne årme byde hjerteligt velkommen til Jim Allan Sørensen. Jim hår såmtidig vålgt åt rykke teltpælene op og 

flytte til hyggelige Tønder, må ske også  for åt kunne forme de vordende unge lokomotivførere på  skolen i byen?  

 

Fredåg d. 18. åugust råmte ulykken på  Sønderborgbånen. 947 kørte i overkørsel 86 direkte ind i en tråktors ånhænger 

fyldt med hålmbåller. Miråkuløst kom ingen personer ålvorligt til skåde. Den 26 å rige tråktorfører blev slynget ud åf 

tråktoren, vores lokomotivfører fik en ålvorlig forskrækkelse såmt et slåg i nåkken – formentligt forå rsåget åf det fly-

vende hå ndtåg frå højre førerrumsdør. Heller ikke togføreren og påssågererne kom noget til. Toget fik derimod ålvor-

lige skåder på  frontens højre side, hvor 

skåb 1 blev trykket 1 meter ind. Tænk hvis 

toget håvde råmt tråktoren i stedet for! … . 

Nej, den tånke er ikke rår.  

Overkørsel 86 er kun udstyret med et åd-

vårselsånlæg og åltså  uden nogen former 

for bomånlæg. I forbindelse med ulykken 

vår overkørslen sikret. Anlægget lå  og 

"bimlede" videre, efter den flyvende ån-

hænger håvde lågt den ned. Overkørslen er 

fuldstændigt dækket åf et levende læhegn 

på  begge sider, så  mån holder vejret, hver 

gång den skål påsseres. Lokomotivføreren 

nå ede følgeligt deråf heller ikke åt bremse!  

Månge kolleger hår oplevet nærvedpå kørs-

ler i overkørsel 86. Personbiler og busser 

er set drøne igennem den sikrede overkør-

sel få  sekunder før toget hår påsseret, så  

ingen er overråskede over det skete. Det 

vår vel kun et spørgsmå l om tid. Der er 

ikke nogen grund til åt pege fingre åf no-

gen, men derimod stille sig selv det logiske 

spørgsmå l: Hvåd gør vi for åt undgå  lignen-

de situåtioner i fremtiden? Svåret på  dette kunne være, åt indtil overkørslen helt er fjernet, så  kunne der sættes et giv 

ågt mærke op ved jernbånen, mån kunne fjerne 100 meter læhegn og må ske udstyre overkørslen med minimum et 

hålvbom ånlæg. Undertegnede hå ber, tror og forventer, åt ånsvårlige mennesker årbejder på  højtryk med åt finde en 

løsning, for nedtællingen til næste ulykke i overkørslen er i gång, og næste gång må ske med långt ålvorligere konse-

kvenser …  Nej – den tånke er HELLER ikke rår. 

 

Med Jims tilgång til depotet i Tinglev glædede vi os over kun åt være næstmindste depot (såmmen med Kålundborg). 

Men glæden vårede kort. For en åf depotets fremmeste lokomotivførere og også  kørelærer, John Schmidt hår fået 

ånsættelse som ny LKI´er i Fredericiå. Et stort tillykke og held og lykke til John. Og tåk for månge gode inspirerende å r 

i Tinglev. John er stårtet primo september og skål i den første tid i gång med en omfåttende efteruddånnelse. John 

kommer bl.å. til åt beskæftige sig med kørslen til Tysklånd, så  vi ser frem til månge gode gensyn. 

 

Min hå rde redåktør kræver lokålindlæggene en må ned før udgivelse, så  det kån være svært åt være åktuel i indlægge-

ne. Meget vånd er løbet i, igennem og ud åf å en inden dette indlæg publiceres. Det gør det såmtidigt umuligt åt låve en 

kioskbåsker. Slutteligt ville det være på  sin plåds åt reklåmere for et pår medlemsårrångementer som golf og turmø-

det, men nå r disse linjer læses, er de ållerede historie…. 

ER 2011 på Tinglev st. efter påkørsel af traktoranhænger i en overkørsel  

Foto: Torben Rydahl Due 



Der var en gang en vognmand. Han drev en god og velanskrevet vognmandsforretning. Vognmanden havde 

over årene opbygget stor driftserfaring. Han havde en god og stabil kundekreds og var kendt for at involvere 
sine dygtige og erfarne chauffører, når det gjaldt om at få det bedste ud af de ressourcer, der nu engang var til 
rådighed. Lastbilerne var måske ikke helt nye mere, men de blev passet og kunderne var glade for de trans-
portydelser, de købte, selv om virksomheden hverken osede af smartness eller modernitet. 
 
Vognmanden vidste godt, at det ikke var en guldrandet forretning. Hans viden om moderne ledelse var be-
grænset, men han tænkte, at det nok skulle gå uden, så længe både kunder og medarbejdere var tilfredse. Ak-
tieejerne havde hidtil udvist forståelse for den lidt gammeldags, erfaringsbaserede ledelsesstil og det noget træ-
ge afkast, men da nye vinde blæste og en række smarte erhvervsfolk fik plads i bestyrelsen, ændrede det sig.  
 
Uden i øvrigt at bekymre sig om deres manglende erfaring med lastvognstransport, krævede de omfattende 
ændringer. Der skulle laves analyser og målstyringsredskaber. Der skulle laves økonomistyring og procesopti-
mering og medarbejderne skulle underlægges et moderne management regime. Og så skulle medarbejderne må-
les og vejes, og målbare motivationsfremmende tiltag indføres. 
 
Alt det lod sig selvfølgelig ikke gøre uden tilgang af en række mennesker med lange universitetsuddannelser og 
kunne naturligvis kun implementeres med hjælp fra et antal konsulenter som, med deres uendelige krav om 
ændringer og fleksibilitet, stressede hele virksomheden. Viden og erfaring var i den proces aldeles uønsket og 
måtte i fremskridtets navn vige for ”de lærdes” teorier.  
 
Bortset fra at medarbejdernes motivation faldt i nogenlunde samme hastighed, som den omsiggribende interne 
registrering af dette og hint steg, gik det i en periode nogenlunde. Uagtet de mange rapporter og nye tiltag, 
vidste både chaufførerne og vognmanden og hans nærmeste betroede medarbejdere, hvad der skulle til for at 
sikre god stabil transport til kundernes tilfredshed.     
 
Uheldigvis sivede vognmandsfirmaets nøglepersoner lige så stille, enten fordi de ikke kunne se sig selv i den 
hastigt ændrede virksomhed, eller slet og ret fordi, de blev fyret. Også vognmanden blev strittet ud. Stor var 
glæden i den nye ledelse. Nu skulle man ikke længere høre på bagstræberiske udsagn fra en svunden tid.  
 
Uheldigvis havde de mange luftige og uproduktive tiltag presset økonomien en del, da de i hovedreglen ikke 
bidrog til forbedring af kerneproduktet. Nå ja, og så er akademikere og konsulenter jo heller ikke på nogen må-
de underbetalt arbejdskraft. Omvendt var økonomien heller ikke ringere, end den kunne balanceres med om-
fattende rationaliseringer på chaufførområdet og ved besparelser på vedligehold og kundeservice. 
 
Nu ville skæbnen imidlertid, at de omfattende besparelser og ledelsens manglende forståelse for teknik og ma-
teriel, førte til, at en sag omkring bremseproblemer på en række af vognmandsfirmaets lastbiler ikke blev 
håndteret. Ledelsen fandt chaufførernes klager over den nedsatte bremseevne ynkelig og et slet skjult forsøg på 
at bringe den nye ledelse i miskredit. Efter pres indvilligede de dog i at få foretaget en række test, naturligvis 
af nogle eksterne konsulenter. Testrapporten viste, at bremselængden holdt sig indenfor norm, ganske vist kun 
med nogle få meter, og ledelsen besluttede derfor at indkalde chaufførerne til et kursus, hvor de fik fortalt, at 
det naturligvis var medarbejderens ansvar at holde øje med bremsernes formåen. Ledelsen kunne selvfølgelig 
have foretaget et præventivt indgreb, men det ville jo være tåbeligt og penge ud af vinduet, idet konsulentrap-
porten jo udtrykkeligt havde fortalt, at den nedsatte bremseevne var indenfor norm. 
 
Det lykkedes aldrig chaufførerne at overbevise den bedrevidende ledelse om den potentielle ulykke, lastbilernes 
nedsatte bremseevne kunne føre til, så da den indtræf, blev der så meget kø ved håndvasken, at alle chauffører 
måtte gå hjem med snavsede fingre.  
 
Og den formastelige chauffør, der ikke havde forstået at handle i forhold til bremsernes tekniske begrænsnin-
ger, han endte naturligvis i retten. Han – og hans kolleger – forsvarede sig bravt, og fremførte, at ledelsen var 
bekendt med problemstillingen, men hvem mon endte med at blive dømt? Den ledelse, der ved sin handlemåde 
fravælger viden og erfaring om egne interne forhold og ofrer vedligehold på økonomiens alter eller den chauf-
før, som i et øjebliks uopmærksomhed, får bremset for sent?  
 
Morale:  
Normalt tænker man uvilkårligt positivt om et virksomhedseventyr, men ”Eventyret om Vognmandsforret-
ningen A/S” minder mest af alt om en tragedie. Måske skulle samfundet samle opmærksomheden om den ud-
bredte mangel på evne, der er, til at bremse op i tide. Vi skal lære at bremse op for dumsmarte forslag fra selv-
udnævnte eksperter, bremse op for politiske kastevinde, der sjældent fører til andet end kortvarige løsninger 
og sætte parkeringsbremsen på, indtil vi er blevet enige om, hvor turen går hen. 

Eventyret om Vognmandsforretningen A/S 


