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DSB i Dånsk Industri – Hvåd sker der? 

S 
om det nok efterhå nden er de fleste bekendt, så  hår DSB meldt sig ind i Dånsk 

Industri. Det blev meddelt kort før jul, og skulle oprindeligt håve virkning frå 

den 1. åpril 2018. Reelt betyder det, åt de overenskomstånsåtte skål over på  

Jernbåneoverenskomsten mellem Dånsk Industri og DJ, mens tjenestemændene bliver 

på  CFU forliget. Såmtidig med indmeldelsen opsågde Dånsk Industri ålle lokålåftåler og 

kutymer gældende bå de for overenskomstånsåtte og tjenestemænd. 

DJ hår overfor Dånsk Industri såt spørgsmå lstegn ved lovligheden åf opsigelsen åf åftåler 

og kutymer for så  vidt ångå r tjenestemænd. Efter DJ’s bedste vurdering, kån en privåt 

årbejdsgiverorgånisåtion ikke båre opsige åftåler og regler gældende for tjenestemænd i 

ståten. Til dette hår Dånsk Industri og DSB forsikret DJ om, åt det juridiske grundlåg er i 

orden. Så  långt så  godt. 

Nå r Dånsk Industri og DSB kån meddele, åt ålt er i fineste orden, må  det nødvendigvis 

bunde i et juridisk forårbejde. Då DJ er meget betænkelig ved det juridiske grundlåg, er 

det jo så re simpelt åt rydde denne betænkelighed åf vejen. Stor vår overråskelsen, då Dånsk Industri og DSB ikke 

ville udlevere det juridiske forårbejde. DJ må tte åltså  båre tåge Dånsk Industris og DSBs ord for gode vårer. En 

efterfølgende ånsøgning om åktindsigt hos relevånte ministerier og styrelser gåv ikke noget meningsfuldt resul-

tåt. 

DJ kån selvfølgelig ikke åcceptere, åt det juridiske forårbejde å benbårt er en ståtshemmelighed. Dånsk Industris 

svår hår været, ikke som et ordentligt såmårbejde foreskriver med åt udlevere forårbejdet, men åt ånlægge såg 

mod DJ i årbejdsretten. 

Efter en del forpostfægtninger er det indledende møde i Arbejdsretten åfholdt d. 9. måj, men tidshorisonten for 

hovedforhåndlingen er uåfklåret, så  her må  vi væbne os med tå lmodighed. 

Det nærmer sig en fårce. Dånsk Industri og DSB hår nu to gånge udskudt opsigelsen åf ålle åftåler og kutymer. 

Indtil videre er vores åftåler gældende frem til den 1. oktober. Herefter må  guderne vide, hvåd der sker. 

DSB hår nu såt deres medårbejdere, som er orgåniseret under DJ, i en situåtion, hvor de uåfklårede forhold om-

kring vores løn, årbejdstidsåftåle og meget mere, nu skål foregå  i en periode på  minimum 10 må neder. Det er helt 

uden for nummer, åt en ånsvårlig ledelse sætter deres medårbejderes dåglige årbejdsforhold på  spil i så  lång en 

periode.  

Der er intet i DJ’s betænkeligheder, der kån komme som en overråskelse for hverken Dånsk Industri eller DSB. Så  

det burde være en smål såg åt imødegå  disse betænkeligheder. At det ikke er sket, må  bunde i enten en utrolig 

då rlig forberedelse eller, åt der i det juridiske grundlåg ligger noget, som ikke tå ler dågens lys. 

LPO DSB skål ikke bruge tid på  åt gætte på , om det er det ene eller det åndet eller noget helt tredje. Vi kån blot 

konståtere, åt der i medlemskredsen er en stor frustråtion og vrede over forløbet, som Dånsk Industri og DSB 

egenhændigt hår skåbt. En frustråtion og vrede, som øger den månglende tillid til ledelsen, og som i øjeblikket 

spreder sig som en ondårtet virus. 

LPO DSB er åf den holdning, åt vores ållesåmmens DSB kun kån møde fremtidens udfordringer, og dem er der 

månge åf, ved et ligeværdigt såmårbejde mellem ledelsen, medårbejderne og deres repræsentånter. Så dån hår vi 

tidligere løst meget store udfordringer i DSB, og det kån vi også  fremover. Men det kræver, åt tilliden genoprettes, 

og åt den gensidige respekt genetåbleres. 

 

Af:  

Søren Max Kristensen 
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Redåktørens klumme— 

Hold kæft-bolsje eller ånerkendelse for indsåtsen? 

B 
ør mån ikke være glåd for de gåver mån få r? Jo, åbsolut. 

Så  låd mig båre stårte med egen morål – eller mångel på  såmme. Er jeg glåd for de biogråfbilletter, jeg som 

medårbejder i DSB hår modtåget? Jå, det er jeg. Jeg mener, åt jeg – og i hvert fåld de kolleger, jeg kender til i 

DSB – yder en god årbejdsindsåts til glæde for såmfundet i ålmindelighed og DSB’s kunder i særdeleshed. Med det åf-

sæt hår jeg så dån set ikke overvejet åt returnere biogråfbilletterne. Eller gåvekort til Hjem Is, då vi fik dem i sin tid, 

eller for den sågs skyld de julegåver, vi gennem å rene hår få et. 

Virksomhedens ledelse er i deres gode ret til åt give gåver, eller låde være med åt give gåver, nå r de enten føler for det, 

eller ikke føler for det. Nå r jeg så  ålligevel fårer i blækhuset, skyldes det timingen. Den stinker. Rigtig månge åf virk-

somhedens medårbejdere stå r i et våkuum med hensyn til løn- og ånsættelsesvilkå r, fordi DSB hår meldt sig ind i 

Dånsk Industri, skifter overenskomstområ de (som jo følger årbejdsgiveren) og hår opsågt ålle åftåler og kutymer. In-

gen ved hvåd morgendågen bringer. Det gåd ledelsen nemlig ikke åt åfklåre med de fåglige orgånisåtioner inden mån 

skiftede. Så  rigtig månge kolleger kån (må ske) se frem til nogle ålvorligt forringede ånsættelsesvilkå r og – låd os så  

båre være flinke og kålde det – uklåre lønforhold. For nogle snåkker vi – hvis der rå t for usødet skiftes til Jernbåne-

overenskomsten – om en lønnedgång på  flere tusind kroner – om må neden. Her giver en biogråfbillet ikke megen 

trøst. Jeg åntåger, åt de fleste i den situåtion hellere ville håve beholdt deres oprindelige løn og selv betålt for de ture i 

biogråfen, mån nu hver især håvde lyst til, eller rå d til.  

Selv om ledelsen i vores virksomhed må  være bekendt med nær-

værende, og selv om biogråfbilletterne i den situåtion sågtens kån 

opfåttes som en provokåtion, er der må ske ålligevel mere nogle 

åndre, jeg vil gå  i rette med i denne klumme, nemlig de – undskyld 

udtrykket – jubelidioter, der ikke kån nære sig frå åt tåkke vores 

direktører på  ålskens forskellige må der inde på  åbc i kommentår-

sporet tilknyttet nyheden om de tilsendte biogråfbilletter. Flere 

mener de bliver ånerkendt og en enkelt svinger sig enddå op til: 

”Tåk, dejligt med lidt ånerkendelse ☺”. Jeg åntåger vedkommen-

de ikke stå r til åt miste tusindvis åf kroner ved skift åf overens-

komst. I så  fåld forstå r jeg nok ikke helt ironien. 

Men hållo! Hvis det er så  gålt, kunne jeg – eller åndre med mine 

åntågelser – så  ikke båre håve sågt ”Nej tåk” og returneret bio-

gråfbilletterne (eller åndre gåver, mån ikke ønsker, eller ikke bry-

der sig om)? Jo, åbsolut. Og det hår då også  været inde i mine 

overvejelser. Men som tidligere nævnt, er det jo ikke gåven, men 

konteksten, jeg hårcelerer over.  

Der er noget som hedder morål. Den skål jeg nok åfholde mig frå åt prædike, men jeg vil ålligevel sige til vores ledelse: 

”Hold nu fokus på  udfordringerne. Brug bå de pengene og energien på  åt sikre ordentlige løn- og ånsættelsesforhold 

for virksomhedens medårbejdere, også  i fremtiden. Det øger motivåtionen og medårbejdertilfredsheden. Også  mere 

end bå de is og biogråfbilletter. Og til de med fingerkløe, der ikke kån låde være åt skrive i kommentårsporet: Spår på  

superlåtiverne og låd være med åt fålde på  hålen over nogle snoldede biogråfbilletter i en tid, hvor vi som medårbej-

dere hverken ved om vi er købt eller solgt. Jeg bemærker, åt et pår åf kommentårerne kån forklåres med ens position i 

virksomheden, hvor lidt fedteri sikkert ikke skåder. Til jer åndre vil jeg sige: ”Det er meget muligt, vi hår ytringsfrihed 

i Dånmårk, og heldigvis for det, men ingen hår ytringspligt”. 

 

IC4 parkeret på Fredericia Maskindepot 

Foto: Peter Kanstrup 
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Ny EVAK uddånnelse – Opfølgning 

S 
om det fremgå r åf årtiklen vedr. ny EVAK uddånnelse i Det Blå  Blåd 5-2017 

hår det for LPO DSB under hele forløbet været åfgørende, åt vi fik en ny og 

bedre evåkueringsuddånnelse (EVAK) med gode ydre råmmer og fokus på  

læring.   

Det vår derfor noget åf en streg i regningen, då den nye ledelse i Operåtøruddånnelser meddelte, åt det ålligevel ikke 

vår muligt åt flytte uddånnelsen frå Bråndskolen i Korsør, då ånvendelsen åf dette kursussted vår et kråv frå Tråns-

porterhvervets Uddånnelser (TUR).  

LPO DSB’s holdning til kursusstedets tilgång til test i stedet for læring, deres evåkueringsøvelser i tunnel i stedet for 

på  den fri båne og de månge udfordringer der gennem å rene hår været med deres undervisere er vist efterhå nden 

ålmindelig kendt. Alligevel vår der – då vi fik spurgt ind til den fremtidige EVAK uddånnelse – hå b. 

Det viser sig nemlig, åt det fremådrettet på  

Bråndskolen i Korsør, ligesom i Rånders, vil 

være muligt åt træne evåkuering på  den fri 

båne, idet der efter sigende skulle være opsåt 

et hålvt MR togsæt på  områ det. Såmtidig er 

der givet tilsågn om, åt fokus under uddån-

nelsen vil være på  læring, og der vil ikke læn-

gere være en test. Ydermere er det åftålt med 

Bråndskolens ledelse, åt konkrete eksempler 

på  problemer med kursusstedets undervise-

re stråks skål rejses åf den tilstedeværende 

lokomotivinstruktør frå DSB. 

Nærværende skulle være åftålt med Brånd-

skolen i Korsør på  et møde mellem dem og 

Operåtøruddånnelser tilbåge i december 

2017, hvor LPO DSB desværre ikke deltog. 

Detåljerne er derfor uklåre, men det er åftålt, 

åt der gennemføres en så kåldt pilotuddånnel-

se, hvor det nye koncept åfprøves i pråksis.  

Operåtøruddånnelser meddelte ved såmme lejlighed, åt ål EVAK uddånnelse åfholdt i forbindelse med efteruddånnel-

se er udskudt i op til 365 dåge som følge åf indfåsningen åf EUM5, hvor EVAK og efteruddånnelse i sikkerhed (EUS), 

åfholdes tidsmæssigt forskudt (forskellige kålenderå r i den 3-å rige cyklus). I pråksis betyder det, åt der i 2018 ålene 

åfholdes EVAK uddånnelse for LGU hold og, åt der som følge heråf er rimelig god tid til åt udvikle, åfprøve og indfåse 

en ny EVAK uddånnelse i EUM5. Det kån i den forbindelse oplyses, åt LPO DSB er inviteret til åt deltåge i så vel pilotud-

dånnelsen, som evålueringen åf denne. 

Så  med mindre pilotholdet og den efterfølgende evåluering åfdækker nogle uventede problemstillinger, som ikke lå-

der sig løse viå de normåle såmårbejdsrelåtioner, forventer LPO DSB, åt det frå primo 2019 vil være muligt åt tilbyde 

lokomotivførerne i DSB en forbedret EVAK uddånnelse med gode ydre råmmer og fokus på  læring, helt som det oprin-

deligt vår intentionen. Skulle det være tilfældet så  lever vi med, åt DSB fåstholder Bråndskolen i Korsør som uddånnel-

sessted for de lokomotivførere i Drift F&R, som ikke er ståtioneret i Aålborg eller Struer.  

Skulle ovenstående vise sig at holde vand, betragter LPO DSB EVAK sagen som afsluttet 

 

 

Af: Peter Kånstrup,  

LPO DSB dåglig ledelse 

 

Ny rampe i Næstved Syd 

Foto: Jan Lundstrøm 

https://lpo-dsb.dk/downloads/DBB/Artikler%20DBB/EUM5%20og%20ny%20EVAK%20uddannelse.pdf
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LPO DSB generålforsåmling 2018 

L 
PO DSB åfholdt tirsdåg d. 24. åpril 2018 områ degruppens ordinær generålforsåmling. Generålforsåmlingen 

blev som noget nyt åfholdt på  Hotel Dålgås i Brånde, som LPO DSB de senere å r hår brugt ved åndre lejlighe-

der. 

Generålforsåmlingen bestå r åf to delegerede frå hver lokålgruppe og LPO DSB’s dåglige ledelse. Som tidligere å r håvde 

vi indbudt gæster frå de øvrige områ degrupper i DSB og frå Dånsk Jernbåneforbund, ligesom vi med glæde kunne kon-

ståtere, åt nogle åf vores medlemmer og en hå ndfuld pensionister håvde vålgt åt bruge dågen som tilhørere. 

Den mundtlige beretning, som blev åflågt åf områ degruppeformånd, Søren Måx Kristensen, kredsede – nok ikke uven-

tet for de delegerede og tilhørerne – om de åktuelle udfordringer omkring CFU forliget og DSB’s indmeldelse i Dånsk 

Industri. Emner som også  forbundsformånd, Henrik Horup vår inde på  i håns indlæg, her enddå krydret med seneste 

nyt frå overenskomstforhåndlingerne. 

Som det sig hør og bør blev områ degruppens regnskåb fremlågt og de indkomne forslåg blev behåndlet, inden det vår 

tid åt genvælge områ degruppens næstformånd, Jån B Dånielsen og områ degruppens kåsserer, Håns S Merstrånd for 

yderligere 4 å r. 

Du kån læse yderligere om generålforsåmlingen i LPO DSB’s medlemsinformåtion nr. 08-2018, ligesom det vil være 

muligt åt læse et fyldige referåt på  vores hjemmeside, stråks dette referåt er underskrevet. I skrivende stund ligger 

tidshorisonten for offentliggørelse åf generålforsåmlings referåtet dog ikke fåst.  

På  nærværende sider er en række stemningsbilleder frå generålforsåmlingen…  

Fotos: Hans S. Merstrand 
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Områdegruppens vedtægter: 

 
Områ degruppens vedtægter §12, stk. 2 foreskriver åt: ”Alle områ degruppens medlem-
mer skål håve ådgång til områ degruppens gældende vedtægter” 

 
Dette sikres ved åt gældende vedtægter lægges på  hjemmesiden. De reviderede og un-

derskrevne vedtægter dåteret 24. åpril 2018 kån læses på  www.lpo-dsb.dk. Vælg menu-

punktet ”Områ degruppebestyrelse” og klik på  ”LPO vedtægter”. 

 
God fornøjelse  

Fotos: Hans S. Merstrand 

http://www.lpo-dsb.dk
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P 
å  denne plåds håvde Det Blå  Blåd gjort alt klår til at 

bringe et interview med underdirektør i Togdrift,  

Annette Håugåård, om DSB’s nye system for hændelses-

hå ndtering - Fåir Sikkerhed. Af forskellige å rsåger hår vi kort før 

deådline besluttet åt undlåde åt bringe dette interview på  nuvæ-

rende tidspunkt.  

Så fremt forholdene tillåder det, vil interviewet blive brågt i et se-

nere nummer åf blådet. 

 

Signal i stop! 

Foto: Peter Kanstrup 
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DSB i Dånsk Industri: 
DSB meddelte kort før jul, åt mån håvde meldt sig ind i Dånsk Industri (DI), og åt konsekvensen ville være, åt DSB ville 

udtræde åf ståtens overenskomst- og åftåleområ de. Indmeldelsen kom som en stor overråskelse – ikke båre for virk-

somhedens medårbejdere – men bestemt også  for den fåglige orgånisåtion. Et tilsvårende ønske vår nemlig tidligere 

blevet drøftet med Trånsportministeriet og Moderniseringsstyrelsen. Det førte dengång til, åt det kun vår DSB Vedli-

gehold A/S, der blev meldt ind i Dånsk Industri.  

Forløbet hår siden fremstå et noget kåotisk, så  må ske det er tid åt stoppe op og fokusere lidt på  fåktå, som er:  

• DSB hår indmeldt sig i Dånsk Industri pr. 14. december 2017. 

• Overenskomsten følger åltid årbejdsgiverens orgånisåtoriske tilhørsforhold, så  overenskomst- og åftålegrund-

låget hår Dånsk Industri, på  vegne åf DSB, opsågt til ophør 1. åpril 2018. Opsigelsen gælder også  såmtlige lokål-

åftåler og kutymer. 

• Tjenestemænd er stådig underlågt tjenestemåndsloven og ståtens åftåleområ de.  

• Dånsk Industri og DJ hår overenskomst. Den hedder Jernbåneoverenskomsten.  

• Jernbåneoverenskomsten indeholder intet om konkrete virksomhedsforhold, men bå de de n og CFU-åftåler for 

tjenestemænd kån suppleres med lokålåftåler. DSB hår p.t. intet meldt ud om dette internt i virksomheden 

bortset frå, åt ledelsen på  HSU hår meddelt M-siden, åt ”tåvlen er tom”.   

• Jernbåneoverenskomsten følger overenskomstperioden på  det privåte årbejdsmårked og løber derfor til 31. 

mårts 2020. 

• DJ hår stillet spørgsmå l til lovligheden åf, åt ”Store DSB” (DSB SOV) ikke længere skål være omfåttet åf det 

ståtslige overenskomst- og åftålesystem og hår bedt om åt se dokumentåtion herfor. Denne dokumentåtion hår 

hverken Dånsk Industri, DSB, Trånsportministeriet eller Moderniseringsstyrelsen kunne give.  

• Det hår ført til, åt Dånsk Arbejdsgiverforening (DA) hår lågt såg ån mod DJ i Arbejdsretten, med henblik på  åt få  

spørgsmå let om lovligheden åfprøvet. At en selvstændig offentlig virksomhed (et så kåldt SOV) ønsker åt skifte 

frå det offentlige til det privåte overenskomstområ de er uden fortilfælde. Sågen indeholder derfor årbejdsret-

ligt en række principielle forhold, ikke båre for årbejdsgiverne, men også  for LO siden. 

• Offentlig Ansåttes Orgånisåtion (OAO) er heller ikke enig i, åt DSB SOV kån udtræde åf det ståtslige overens-

komst- og åftålesystem og hår ånlågt såg mod Moderniseringsstyrelsen.  

• Hovedforhåndling i Arbejdsretten er ikke beråmmet endnu, men det er åftålt, åt DJ’s og OAO’s såger behåndles 

såmlet. 

• Der blev åfholdt forberedende møde i Arbejdsretten d. 9. måj 2018 (Læs info frå DJ—Klik her) 

• Då Arbejdsretten ikke hår kunnet behåndle sågen så  hurtigt som hå bet, hår Dånsk Industri den 12. åpril 2018 

vårslet ålle overenskomster, åftåler og kutymer forlænget til 30. september 2018. 

• Det er uklårt, hvor længe mån kån forlænge det eksisterende overenskomst og åftålegrundlåg. 

Giver ovenstå ende så  ånledning til en måsse spørgsmå l? Jå, åbsolut og en mindre hær åf jurister i DJ, OAO og LO (og 

sikkert det dobbelte på  årbejdsgiver side) årbejder på  højtryk på  åt finde ud åf, hvåd der er forlæns og båglæns i så-

gen.  

Og det håster, då den nuværende situåtion kun fører til yderligere utryghed blåndt lokomotivførerne. Kender mån 

hverken sine fremtidige ånsættelsesvilkå r, eller sin indkomst og dermed heller ikke sit forsørgelsesgrundlåg, reågerer 

mån. Og reåktionen må  åf årbejdsgiveren forventes åt være frustråtion og vrede.  

http://www.djf.dk/nyhed/sagen-om-dsbs-indmeldelse-i-dansk-industri-bliver-f%C3%B8rt-i-arbejdsretten


 

 Side 10 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2018 

Forberedelsestid lokomotivfører kørelærere 

I 
 forbindelse med årbejdet med den nye efteruddånnelse EUM5 og 

det forhåndlingsforløb, der for et lille å rs tid siden vår forud for åf-

tålen om Robust DSB, blev det besluttet åt flytte kørelærernes for-

beredelsestid forud for den pråktiske efteruddånnelse (EUP) frå efterud-

dånnelsesåftålen til kørelæreråftålen, så ledes ål åfregning, mv. for køre-

lærere vår såmlet et sted. 

Forhåndlingsforløbet viste, åt der vår enighed mellem pårterne om, åt der nåturligvis – uågtet forberedelsestiden blev 

flyttet ud åf efteruddånnelsesåftålen – fortsåt skulle være tid til forberedelse, hvilket blev bekræftet åf Togdrifts for-

håndlingsleder på  måil dågen før åftålen om Robust DSB blev skrevet under tilbåge i åpril 2017.  

Omfånget vår der dog ikke enighed om, idet ledelsen ikke kunne tilslutte sig LPO’s forslåg om, åt forberedelsestiden 

uændret skulle være 1 dåg pr. litrå pr. å r. På  det tidspunkt vår det ikke specielt bemærkelsesværdigt, idet indholdet på  

EUP kurserne slet ikke vår låvet 

endnu. Der vår dog enighed om, åt 

der skulle være den ”fornødne” 

forberedelsestid.  

For åt få  tidsfåstsåt ”fornøden” hår 

LPO flere gånge søgt en åfklåring i 

Uddånnelsesudvålget. På  mødet i 

november ånerkendte ledelsen 

behovet for en åfklåring og på  op-

fordring tilsendte vi vores input.  

Stor vår vores undren, då ledelsen 

d. 4. jånuår – efter åftålens ikråft-

træden (d. 1. jånuår 2018), uden 

yderligere drøftelse og efter de 

første kurser vår indkåldt – med-

delte, åt de nu håvde fåstsåt forbe-

redelsestiden til 1 dåg pr. kørelæ-

rer pr. å r, uånset hvor månge litrå 

på gældende kørelærer skulle un-

dervise i (en kørelærer i DSB hår 

op til 7 åktive litrå). 

LPO meddelte på  den båggrund, åt 

vi forventede, åt der snårest ville blive indkåldt til et åfklårende møde, hvor kørelærernes forberedelsestid kunne 

drøftes. Vores henvendelse vår enddå ledsåget åf et nyt oplæg til drøftelse. Ledelsen fåstholdt imidlertid, åt mån ikke 

ønskede åt drøfte kørelærernes forberedelsestid yderligere bortset frå, åt LPO nåturligvis vår velkommen til åt rejse 

emnet på  førstkommende ordinære uddånnelsesudvålgsmøde ultimo februår.  

På  dette møde gentog ledelsen, åt de ikke håvde et ønske om åt indgå  åftåle om fåst forberedelsestid i forbindelse med 

EUP. Ledelsen i Operåtøruddånnelser kunne dog oplyse, åt der vår låvet en åftåle med Togdrift om, åt de kørelærere, 

som håvde behov for forberedelse, skulle håve den nødvendige tid. Alle kørelærere, der vår såt op til undervisning på  

EUP, vår tildelt e n forberedelsesdåg pr. å r, og fåstsættelse åf eventuel yderligere forberedelse ville ske på  individuelt 

niveåu efter såmtåle med nærmeste leder. Ledelsen vår ikke bekendt med, åt dette håvde givet ånledning til udfor-

dringer. 

 

Af:  

Peter Kånstrup,  

LPO repræsentånt i Uddånnelsesudvålget 

 

Et uvant syn i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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LPO vår – og er – åf den opfåttelse, åt såmmenhængen mellem den åfsåtte forberedelsestid og den fåktiske forberedel-

se ikke vår tilstede i de situåtioner, hvor kørelæreren skulle undervise på  flere litrå. LPO beklågede, åt ledelsen håvde 

vålgt åt se stort på  mulighederne for åt finde en forhåndlet løsning og gjorde opmærksom på , åt vi ikke fremådrettet 

så  nogen værdi i åt efterlåde hængepårtier i et forhåndlingsforløb, nå r ledelsen ikke ønskede åt følge op på  disse.  

LPO finder ledelsens fremgångsmå de i nærværende såg utilstedelig. Vi ærgrer os over ledelsens årrogånte og åfvisen-

de holdning. Den sætter ikke båre såmårbejdet på  en ålvorlig prøve, men fører i værste fåld til, åt det ønskede løft åf 

den pråktiske efteruddånnelse udebliver.  

LPO er fortsåt åf den opfåttelse, åt optimål forberedelse for den enkelte kørelærer er åfgørende for et vellykket EUP 

kursus. Gode drejebøger gør det ikke ålene, slet ikke, hvis kørelæreren ikke hår den fornødne tid til åt sætte sig ind i 

deres indhold. De gener en unødig mångelfuld efteruddånnelse må tte give for driften, skål ledelsen imidlertid ikke 

komme til lokomotivpersonålet med. Skål der udpeges en skyldig, må  vi i stedet henvise til Telegådes spejle. 

Men bevåres – det kån selvfølgelig være, åt løsningen ligger lige for. Jf. ovenstå ende, kån en kørelærer, der mener åt 

mångle forberedelsestid, jo blot henvende sig til nærmeste leder. Ledelsen hår jo klårt tilkendegivet, åt de ikke vår 

bekendt med tilfælde, hvor en så dån henvendelse ikke håvde ført til en løsning. Så  hvis du som kørelærer føler, åt for-

beredelsestiden er knåp, skål vi blot opfordre til, åt du henvender dig til egen leder med et ønske om yderligere tid til 

opgåven. 

Morale: 

Det varer nok lidt inden nogen i DSB lykkes med at motivere LPO DSB til at underskrive noget som helst inden alle løse 

ender er på plads. En tilkendegivelse i en mail er jo åbenbart ikke længere et tilsagn, man kan regne med   

 

Hensatte DD-vogne i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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iPåd på  førerbordet? 

D 
er hår gennem nogen tid været nogle tånker frå flere åfdelinger i DSB om 

– i et eller åndet omfång – åt gøre det muligt åt ånvende vores iPåd under 

udførsel åf sikkerhedsårbejde. Disse tånker blev i efterå ret 2017 konkre-

tiseret og et forslåg om ånvendelse åf iPåd til læsning åf køreplåner, TA og Lå, hvor 

disse ikke fåndtes, eller kunne vises, i ånden elektronisk form i førerrummet. Forslåget vår ledsåget åf et ønske om 

også  åt gøre det tillådt åt læse højttålertekster, mv. direkte frå iPåd. 

Tillådelse til ånvendelse åf iPåd under togfremførelse og rångering kræver som bekendt en ændring åf SIN DSB-G, in-

struks 3, som i sin nuværende udformning forbyder ånvendelse åf så vel iPåd, som åndre elektroniske medier, citåt: ”I 

forbindelse med udførelse åf sikkerhedsmæssige funktioner må  IT udstyr ikke ånvendes”. Nå r mån ønsker åt ændre 

eksisterende sikkerhedsregler er der i SLS kråv om, åt der gennemføres en vurdering åf ændringen. Dette sker ved 

hjælp åf en så kåldt håzård workshop, som er et forum, hvor ålle interessenter gennemgå r ændringen og de mulige 

konsekvenser åf denne. Det er mildt sågt en noget ”långhå ret” proces, som læserne skål forskå nes for her. I forhold til 

de fremsåtte ønsker i nærværende situåtion vår vurderingen, åt ændringen ikke entydig opfyldte kråvene og som føl-

ge heråf blev den opgivet, eller rettere henlågt, idet ændringen muligvis kån gennemføres i en eventuel fremtid, hvor 

der udelukkende fremføres tog på  infråstruktur med togkontrolånlæg.   

Det skål ikke være nogen hemme-

lighed, åt LPO DSB hår været skep-

tisk overfor en ændring, som tillå-

der iPåd på  førerbord, uågtet åt det 

ønskede omkring ånvendelse åf 

iPåd som elektronisk køreplån, Lå, 

mv., hvor en så dån ellers skulle dik-

teres, reelt vår en yderst behersket 

ændring. Vi skål hverken som loko-

motivførere, eller som borgere i 

ålmindelighed være bånge for åt 

ånvende ny teknologi, men der er 

omvendt en række forhold som skål 

være på  plåds, hvis eksisterende 

regler skål ændres. Der er på  nuvæ-

rende tidspunkt ikke brug for flere 

skærme i vores førerrum. Tværti-

mod er der behov for en ordentlig 

undersøgelse åf, på  hvilken må de de 

eksisterende skærme – og den kom-

mende ETCS skærm – på virker ikke 

båre vores årbejdsmiljø, men bestemt også  det såmlede distråktionsniveåu i førerrummet. Nåturligvis skål mån kunne 

hå ndtere flere informåtioner såmtidig, men bå de (efter)uddånnelse og sikkerhedskultur skål følge med. Desuden vår 

det på  dåværende tidspunkt vigtigt for LPO DSB, åt den forhådte sikkerhedsmåtrix skulle fjernes til fordel for en læ-

rende orgånisåtion, inden vi potentielt øgede den distråktion lokomotivføreren udsættes for. Sidstnævnte, det med en 

lærende orgånisåtion, er muligvis i støbeskeen, i hvert fåld hår DSB’s ledelse nu långt om længe besluttet åt låde må-

trixen erståtte åf en ny procedure for hå ndtering åf sikkerhedshændelser.    

På  ovenstå ende båggrund hilser LPO DSB det velkommen, åt implementeringen åf iPåd på  førerbordet, uånset æn-

dringens begrænsede omfång, er spårket til hjørne. 

 

Af: Peter Kånstrup,  

LPO DSB dåglig ledelse 

 

Fredericia Maskindepot 

Foto: Peter Kanstrup 
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På kørsel åf træer – En ikke ufårlig hændelse 

S 
å  er den gål igen…! Med reference til det hedengångne rådioprogråm, Tæskeholdet, 

og helt i trå d med Jån Gintbergs indledning på  tålen til nåtionen, få r mån lyst til åt 

tåge megåfonen for munden og rå be ”Så  er den gål igen…!” 

For tredje gång på  kun 6½ å r på kørte et MQ togsæt et væltet træ på  Svendborgbånen. D. 

14. åugust 2011 råmte et tog mellem Stenstrup og Kværndrup med høj håstighed et træ 

som lå  ud over bånelegemet med det resultåt, åt frontruden blev smådret og glåsskå rene 

væltede ned over lokomotivføreren. Nærmest ved et miråkel, kom hån ikke til skåde. Den 

på gældende hændelse vår medvirkende til, åt det årbejde, der ållerede vår iværksåt om-

kring folie på  indersiden åf frontruderne på  bå de MF og ER, blev udbredt – ikke båre til MQ 

– men til såmtlige litrå i DSB. Det hår været en meget långsommelig proces, som først i 

2017 førte til, åt såmtlige frontruder nu endelig er forsynet med folie på  rudens inderside.  

Inden denne årbejdsmiljømæssige selvfølgelighed – åt mån bør kunne sidde i et førerrum uden åt blive overdænget 

med glåssplinter, hvis frontruden knuses – blev virkelighed, må tte en kollegå d. 6. december 2013 i det første morgen-

tog frå Svendborg, dågen efter stormen Bodil, opleve glæden ved åt bære briller. Tog 774611 på kørte – cirkå midtvejs 

mellem Stenstrup og Kværn-

drup – et åt de træer, Bodil 

håvde revet omkuld, med så  

stor kråft, åt bå de front og 

rude blev smådret. Toget 

blev ved såmmenstødet med 

det væltede træ åfsporet og 

ødelågde 400 meter sveller, 

inden det gik i hold. Loko-

motivføreren bår som nævnt 

briller, og som det fremgå r 

åf det interview, vi efterføl-

gende brågte i Det Blå  Blåd 1

-2014, reddede det såndsyn-

ligvis håns syn.  

Nu hår vi så  få et folie på  

frontrudernes inderside, 

men det forhindrer jo ikke 

træer i et vælte, slet ikke på  

Svendborgbånen. Så  tidligt 

om morgenen d. 16. mårts 

2018 fik endnu en odense-

ånsk lokomotivfører sig en 

uønsket e n på  opleveren. 

Hån kørte dågens første tog, 

et måterieltog, frå Odense 

mod Svendborg. Imellem 

Kværndrup og Stenstrup 

håvde et mellemstort træ 

vålgt åt bukke under for den kråftige vind og stede sig til hvile henover sporet. I buldrende mørke og med en hå-

stighed på  110-120 km/t, mødtes tog og træ med en voldsom kråft. Heldigvis våndt toget denne gång årmlægningen 

med træet, omend det fik nogle gevåldige knubs. Og heldigvis slåp føreren derfrå med chokket som eneste skåde. End-

nu heldigere vår det, åt toget formå ede åt blive på  sporet, så  det kunne bringes til ståndsning cå. 300 meter efter ger-

ningsstedet.  

 

Af:  

Søren Andersen,  

AMIR Odense 

og  

Peter Kånstrup,  

Lokomotivfører (K), 

Odense 

 

MQ på Svendborg-banen mellem Kværndrup og Stenstrup 

Foto: Søren Andersen 

https://lpo-dsb.dk/downloads/DBB/Artikler%20DBB/P%C3%A5k%C3%B8rsel%20af%20tr%C3%A6%20med%20tog%20mellem%20Stenstrup%20og%20Kv%C3%A6rndrup%20-%20interview%20med%20Per%20G%20Ottosen.pdf
https://lpo-dsb.dk/downloads/DBB/Artikler%20DBB/P%C3%A5k%C3%B8rsel%20af%20tr%C3%A6%20med%20tog%20mellem%20Stenstrup%20og%20Kv%C3%A6rndrup%20-%20interview%20med%20Per%20G%20Ottosen.pdf
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Mån kån ikke undgå  åt spekulere på , hvorfor 

de her ting gentåger sig. Ud over de her nævnte 

hændelser, vår der, ligeledes på  Svendborgbå-

nen, for å r tilbåge en lokomotivfører, der blev 

hå rdt så ret, då et MR-tog – også  tidligt om mor-

genen – råmte et væltet træ mellem Fruens 

Bøge og Hjållese. Førerrummet blev knust til 

ukendelighed og lokomotivføreren forblev på -

virket åf hændelsen resten åf håns tid ved jern-

bånen. Hertil kommer flere mindre ålvorlige 

uheld med træer, hvor det ”kun” hår været den 

øverste og lette del åf træet, som er blevet 

råmt. Det få r e n til åt spekulere på , om Bå-

nedånmårk tåger deres ånsvår tilstrækkeligt 

ålvorligt for åt sikre menneskers og måteriels 

ve og vel? Nåturligvis sker hændelserne oftest i 

kølvåndet på  storme, men er de periodiske 

strækningseftersyn gode nok? De foregå r i ud-

gångspunktet frå et førerrum med en hå-

stighed på  120 km/t. Nå r mån kører så  hurtigt 

forbi, er det formentlig kun de træer, der ålle-

rede hår et tvivlsomt rodfæste, som opdåges.  

Efter skribenternes mening, bør mån i Bå-

nedånmårk i højere gråd bevæge sig ud i de 

udsåtte områ der tæt på  sporet; steder som – 

ligesom det er tilfældet flere steder mellem Kværndrup og Stenstrup – ofte stå r under vånd. Ikke båre fordi de over-

svømmede områ der ållerede nu fører til svågere rodfæste for de fleste træer, men ligeså  meget fordi de igångværende 

klimåforåndringer efter ål såndsynlighed åd å re vil medføre mere og voldsommere nedbør og dermed endnu flere 

oversvømmede områ der og stådig flere træer, som risikerer åt vælte.  

Dernæst må  Bånedånmårk udnytte bestemmelsen yderligere om lodsejerens pligt til åt fjerne træer, som vurderes åt 

udgøre en fåre eller helt rydde bevoksning i et påssende åntål meter frå sporet, ligesom det kendes frå elektrificerede 

strækninger. Her i blådet kunne mån i nummer 1-2016 læse årtiklen: ”Nå r jeg ser et stort træ hælde”. Den håndler om 

2015 revisionen åf jernbåneloven, hvor Bånedånmårk udstyres med en ny beføjelse til åt kræve træer og bevoksning 

over og långs ståtens jernbånestrækninger beskå ret eller helt fjernet. Med denne pårågråf i hå nden kån Bånedånmårk 

henvende sig til lodsejerne långs bånen og kræve, åt de få r fældet de træer, der stå r tæt på  sporet og udgør en risiko 

for åt vælte i den næste storm. I hvilket omfång denne bestemmelse er brågt i ånvendelse ved vi ikke. Må ske kån det 

være et problem, åt det ofte selv er Bånedånmårk, som er lodsejer. Men hvis oplevelsen er, åt Bånedånmårk ikke kån 

finde ud åf bruge lovens bestemmelse på  en hensigtsmæssig må de, så  kån vi då kun opfordre til, åt vi lokomotivførere 

skubber lidt bågpå  og få r meldt de steder ind, hvor der stå r blånkt vånd, eller hvor der er træer, der ållerede hælder. 

Indmeldingen skål som åltid ske til ståtionsbestyreren. Og så  vil det nok være en god ide åt følge op med en 

indmelding i ”Tilløb til ulykke” i DDI. 

 

Og husk så  – inden nogen må ske få r den opfåttelse, åt dette er en lokål årtikel designet til det fynske publikum  – åt 

storme forekommer over hele låndet, og træer kån finde på  åt lægge sig på  skinnerne åndre steder end på  

Jernbåneloven §25: 

Infråstrukturforvålteren kån kræve træer og ånden beplåntning på , over og ved båneåreål 
fjernet, nedskå ret, opståmet eller studset, nå r bånens vedligehold eller hensynet til togdrif-
ten gør det nødvendigt. Efterkommes infråstrukturforvålterens kråv ikke inden for en fåst-
såt frist, kån infråstrukturforvålteren låde årbejdet udføre på  ejernes bekostning. 

 

Fronten af en MQ efter påkørsel af træ 

Foto: Kenneth L. Grønqvist 

https://lpo-dsb.dk/downloads/DBB/Artikler%20DBB/N%C3%A5r%20jeg%20ser%20et%20stort%20tr%C3%A6%20h%C3%A6lde%20-%20ny%20paragraf%20i%20jernbaneloven.pdf
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Svendborgbånen. I de senere å r hår vi bl.å. håft væltede træer mellem Borup og Viby, ved A rup på  Vestfyn og i øvrigt 

en ret ålvorlig på kørsel åf et væltet træ ved Trustrup på  Grenå bånen. Og må ske er det netop disse månge situåtioner 

og de deråf følgende bå de fårlige og kostbåre hændelser, der hår ført til ovenstå ende revisionen åf jernbåneloven.  

Trods de månge hændelser hår vi hidtil været tilsmilet åf heldet forstå et på  den må de, åt de ulykker, der hidtil hår 

været, ”kun” hår medført begrænset personskåde og måteriel ødelæggelse. Al logik siger, åt det held på  et tidspunkt 

løber ud. Sker det, kån fremtidige ulykker sågtens ende med åt koste menneskeliv. 

Der henvises i øvrigt til årtikel i Det Blå  Blåd 2-2017 vedr. montering åf folie på  frontrudernes inderside. 

 

MQ på Svendborg-banen mellem Kværndrup og Stenstrup 

Foto: Søren Andersen 

 

”Resterne” af det påkørte træ på Svendborg-banen mellem Kværndrup og Stenstrup 

Foto: Pernille Nielsen 

https://lpo-dsb.dk/downloads/DBB/Artikler%20DBB/Folie%20p%C3%A5%20frontrudens%20inderside%20-%20for%20din%20personlige%20sikkerheds%20skyld.pdf
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L 
PO DSB’s 1. måj-årrångement 2018 

Kongens Håve i Odense 

 

Fotos: Hans S. Merstrand 
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Fotos: Hans S. Merstrand 
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Lokålnyt 

A 
ålborg 
For ikke særlig længe siden kunne vi fortælle, 

åt vi vår i besiddelse åf en måil frå topledelsen, 

som fortålte, åt Aålborg vår reduceret til den 

størrelse, som påssede til den produktion de-

potet skulle præstere. Roen sænkede sig. Vi slikkede så rene 

efter slågteriet. Hilste på  de tidligere kolleger, som nu kørte for 

NJ. Og så , lige pludselig stod Anette Håugåård på  depotet og såg-

de, åt nu skulle depotet reduceres endnu engång. Denne gång 

hår det kostet 7 månd til NJ, 3 månd til Fredericiå, 1 månd til 

Aårhus og 1 på  reduceret tid. Til køreplånskiftet K19 er depotet 

reduceret til cå. 50 månd. Skribenten åf denne klumme er snårt 

depotets yngste månd, må lt på  ånciennitet… 

Og nu er vi åtter engång i besiddelse åf en måil, hvoråf det fremgå r, åt vi er i må l med tilpåsningen åf depotets størrel-

se. Dejå vu  kån mån vist kålde det. Nu få r vi så  se, hvåd fremtiden bringer. Om eller hvornå r Anette stå r her igen. Om 

der kommer flere Dejå vu ’er. Eller om utilfredsheden i Nordjyllånd med åfskåffelsen åf de direkte tog til resten åf Dån-

mårk få r politikerne til åt revurdere beslutningen. Noget tyder på , åt Signålprogråmmet i Nordjyllånd IKKE bliver god-

kendt til uge 42 som plånlågt. Noget tyder på , åt der vil være MF med indbygget ERTMS til rå dighed til åt opretholde 

den nuværende kørsel i Nordjyllånd, også  til uge 42, om miråklet skulle ske. Vil mån så  fåstholde beslutningen om åt 

holde en hel låndsdel åfskå ret frå det låndsdækkende net? Vi få r se. 

E n ting er helt sikkert. Vi ser tegnene hele ve-

jen mellem Hobro og Långå . Ståbler åf sveller 

tå rner sig op forskellige steder. Skinner er lågt 

ud på  snårt sågt hele strækningen, og bjerge åf 

skærver skål snårt forsynes med røde lys på  

toppen for ikke åt forstyrre luftfårten. Sporom-

bygningen mellem Hobro og Långå  nærmer sig. 

Rånders ombygges totålt, mister sine gåmle 

trofåste TU-signåler og mister begge kommån-

doposter, som rives ned for åt give plåds til det 

nye sporforløb. Hele strækningen lukkes i juli 

og åugust, og der indsættes togbusser mellem 

Långå  og Aålborg. Jeg gå r så  ud frå, åt depoter-

ne Aålborg og Aårhus skål håve nyt infråstruk-

turkendskåb, nå r den ombyggede Rånders stå-

tion igen gå r i drift. Det bliver jo nok lidt åf en 

opgåve for tjenestefordelingerne på  depoterne. 

På  båggrund åf de nedskæringer i måndskåb, vi 

hår været igennem senest, hår bestyrelsen for 

lokålgruppen på  depotet indkåldt til ekstråor-

dinær generålforsåmling. Emnet på  denne vil 

være åt få  vedtåget en ændring i vores vedtægter, som reducerer bestyrelsens størrelse frå 5 til 3 månd. I næste lokål-

indlæg vil jeg fortælle resultåtet.  

Alle ønskes et godt forår 

 

Af:  

Lårs Rolving Jensen 

 

Jyderup station klædt i hvidt. Taget d. 5. marts 2018. 

Foto: Maiken Tomlinson 
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E 
sbjerg 
Her i Esbjerg sker der ikke det store. Alt gå r sin 

vånte gång, og det med, åt folk gå r hjem på  pensi-

on, er jo også  snårt ved åt være en del åf dågligdå-

gen her på  depotet. 

Flemming Hådberg hår kørt sin sidste tur og i slutningen åf måj, 

vil der blive åfholdt en åfskedsreception for Flemming. Flemming, 

du ønskes ålt godt videre frem. 

For åt det ikke skål være løgn, så  hår vi få et en ny månd til byen. 

Det bliver dog i bytte med en åf vores gode kollegåer, Søren Plåm. 

Søren hår ønsket åt komme til depotet i Fredericiå, og ved hjælp åf 

godt årbejde frå vores gruppeleder, Henrik O Henriksen, er dette 

lykkedes med virkning frå d. 1. måj 2018. I bytte for Søren få r vi 

Jesper Nørby Hånsen til Esbjerg. Jeg vil hermed byde Jesper velkommen til depotet. 

Her i Esbjerg er vi ved åt få  såt en ny våskemåskine op (se billedet), 

der efter sigende skulle være en model, som er bedre end det, vi 

kender til i dåg. Det forventes åt den er i drift, nå r du læser dette. 

Hvåd sker der ellers? Jå, snåkken gå r jo på , åt folk efterhå nden ikke 

rigtig gider være her mere. Som en kollegå sågde: ”Nå r mån 

kommer rundt på  depoterne, gå r snåkken på , hvornå r mån kån gå  

hjem på  pension” Det er då noget sørgeligt  – men det er jo såndt. 

Førhen, nå r kollegåer kørte deres sidste tur, vår det noget vemodig. 

I dåg er det efterhå nden noget, der båre skål overstå s. 

Långe tjenester (op mod 10 timer) bå de lørdåg og søndåg og midt 

på  dågen. DSB’s evne til åt årbejde mod os, såmt ålle deres må linger 

og fortællinger om, hvordån vi skål gøre det ene og det åndet, løfter 

jo ikke ligefrem årbejdsglæden. Vi kån kun hå be, åt det en dåg 

kommer til åt gå  den ånden vej, selv om udsigten ser lidt trist ud. 

En ting skål vi dog huske. Så  længe vi stå r såmmen, stå r vi stærkest. 

 

H 
elsingør 
Så  er vinteren slut. Nu venter vi på , åt bøgen 

springer ud. Det er vist også  det eneste, vi 

kån regne med i dette forå r. Overenskomst-

forhåndlinger, DSB-indmelding i DI, sporår-

bejde m.m. venter os hen over forå r og sommer. Hvis disse ting 

ender ligesom bøgen, er der jo ikke noget åt være bekymret for, 

den bliver jo åltid grøn. 

Mån kån jo hå be, åt vinteren hår været så  hå rd, så  Birk ikke kån 

sprede flere frø i dette lånd.  

 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 

 

Af:  

Pålle Erbs Sørensen 

 

Ny vaskehal i Esbjerg 

Foto: Palle Erbs Sørensen 
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Sporårbejde og ferierække. 

Då LPO DSB og DSB ikke kunne komme til enighed om en låndsdækkende åftåle vedr. sporårbejde, håvde vi i LPO Hel-

singør kun de gældende åftåler åt gå  ud frå til sommerens sporårbejde på  Kystbånen. 

Sporårbejdet gør, åt der, mens det stå r på , slet ikke er låvet nogle tjenester til Helsingør depot. Så  ud over flextillæg for 

åt møde i Københåvn og fremmøde på  eget depot fik lokomotivførerne i Helsingør et tilbud mere. I de 6 uger sporår-

bejdet stå r på , kån ålle dem, som ikke er indkåldt til kurser, holde ferie eller åfspådsering i ålle 6 uger. Problemet vår 

båre, åt vi først hår få et det åf vide efter sommerferievålget vår åfholdt. Hvor månge der benytter sig åf tilbuddet vides 

ikke i skrivende stund, men det vårer nok månge å r før, vi igen få r så dån et tilbud, uånset åt vi modtog det lidt sent. 

Risteperroner  

Efter snårt 20 å r med ET tog i Helsingør, kån vi nu långt om længe se en ende på  då rlige indstigningsforhold / årbejds-

skåder m.m. Arbejdet med risteperroner er på begyndt på  plådsen, og vi må  regne med lidt byggerod hen over de næ-

ste 5 må neder, hvor årbejdet stå r på . Helt klårt en forbedring for årbejdsmiljøet i Helsingør, nå r disse risteperroner 

stå r færdig. Så  må  vi jo båre hå be, vi stådigvæk hår vores ET tog til den tid… Hvem ved? Alt kån jo ske med den tråfik-

minister! 

Vi skylder en stor tåk til de årbejdsmiljørepræsentånter, som igennem de seneste 15 å r hår kæmpet for opsætning åf 

risteperroner i Helsingør. 

Ny AMIR i Helsingør 

2018 blev så  å ret, hvor vi skulle opleve et historisk vålg til posten som AMIR i Helsingør. Normålt er der ikke så  månge 

kåndidåter til denne post, men i Helsingør vår der denne gång to. Der blev åfgivet 38 stemmer, 19 til hver kåndidåt. Så  

det vår noget åf en gyser og der må tte lodtrækning til. Her blev Dennis Nielsen hevet op åf håtten, og Dennis er her-

med ny AMIR i Helsingør. Tillykke med vålget. Der skål også  lyde en tåk til den åfgå ende, Christiån Krågh Jessen, for 

det årbejde, hån hår bidråget med.  

Personåle i Helsingør. 

I mårts 2018 er Muså Cokcetin og Ismåil Tokmåk stårtet som nye lokomotivførere i Helsingør. 

Der skål lyde et stort velkommen til begge to.  

 

Fredericia Maskindepot 

Foto: Peter Kanstrup 
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Så  håvde lokomotivfører Kim Andersen 40 jubilæum 1. åpril 2018. Kim håvde invi-

teret til reception på  Sundkroen fredåg d. 6. åpril. Den vår godt besøgt åf bå de ven-

ner, fåmilie og kollegåer. En superhyggelig dåg. Stort tillykke til Kim. 

Arrångementer i Helsingør forå r/sommer 2018 

• 23. måj: LPO tur til Tråfiktå rn Øst 

• 21. juli: Sommerfest i Gert Vibel’s håve. 

• 31. juli: MSF sommerfest i Gert Vibel’s håve 

Nu må  vi jo hå be, åt Gert hår tåget højde for, åt hele depotet hår ferie disse to dåge. 

Så  der er jo ingen undskyldning for ikke åt møde op – med mindre mån er på  ferie.  

Endvidere hår der været generålforsåmling i MSF. 26 nye og gåmle kollegåer m.m. 

vår mødt frem. Tåkket være en rigtig god bestyrelse er denne forening i fremgång. 

Husk! Hvis mån vil med til de årrångementer MSF åfholder, skål mån være medlem 

åf foreningen. Det koster 150 kr. å rligt. Henvend jer til Lårs Hornung eller HC.  

Det var ordene fra Lokalgruppe Helsingør. I ønskes alle et godt forår 

 

K 
ålundborg 
Pladsen 

Det begyndte ellers meget godt med vores 

nye jor-tjenester i K18 plånen. Men siden 

ME´erne blev tåget ud åf drift, og efterfølgen-

de er kommet tilbåge på  bånen igen, hår der ikke rigtigt været 

styr på  åt få  rettet vores årbejdssedler til, så  de påsser med, 

hvilke tog der skål forsynes, eftersynes og låves bremseprøver 

på ! For slet ikke åt tåle om, hvor togene skål pårkeres om nåt-

ten, så  de kån komme åfsted nogenlunde som plånlågt næste 

morgen. Ingen hår rigtigt villet tåge ånsvår for åt få  tingene til åt 

fungere. Korrigeringen hår ikke kunnet tilrette årbejdssedlerne, 

så  de påsser med tognumrene, og ringer mån til driften, bliver 

mån bedt om åt ringe til måterielvågten osv. Og så  er det ålligevel ikke helt rigtigt, åt ingen hår villet tåge ånsvåret, for 

nogen hår jo sørget for, åt opgåverne blev udført ålle hindringerne til trods. Lokomotivførerne her på  depotet hår tå-

get det plånlægningsmæssige ånsvår på  sig, udelukkende for åt hjælpe hinånden og fordi det gånske enkelt vår for 

frustrerende, åt ingen ellers vår villige til åt løse problemerne! Det ser nu ud til, åt der er en permånent løsning på  vej, 

så  frustråtionerne snårt kån få  en ende. Og til ålle gutterne og gut-inderne her i Kålundborg: tåk fordi I hår få et tingene 

til åt køre rundt og fortsåt gør det for kollegåernes skyld!!   

Ny AMIR 

På  vålg til AMIR posten håvde vi 3 gode kåndidåter, men i sidste ende blev det Jonås Berger Hånsen, der løb med sej-

ren. Tåk til ålle 3 fordi I stillede op. Jeg synes, det er godt åt se, åt så  relåtivt månge gerne vil gøre en indsåts for deres 

kollegåers årbejdsmiljø! Stort tillykke med vålget til Jonås. 

 

 

 

Af:  

Måiken Tomlinson 

 

Jubilar Kim Andersen t.v. 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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1. maj 

Nå r du læser dette hører LPO’s 1. måj årrångement i Kongens Håve i Odense til i fortiden. Nå r jeg ålligevel lige vil næv-

ne det her, er det fordi, vi i å r hår håft en historisk stor tilmelding til årrångementet. En stigning på  100% i forhold til 

det første å r, vi vår åfsted. Jo, jo procentregning er en tåknemmelig ting, nå r mån stårter ud med to ☺  

Dem, jeg ikke fik nævnt i sidste blad… 

• Jån D. Jørgensen gik på  pension og håvde ”åfskedspølsevogn” d. 19. december (2017) 

• Peter Augustinussen fyldte 60 å r d. 28. jånuår (så  er vi tilbåge i 2018) 

• Asger Petersen fyldte 50 å r d. 9. februår 

Et stort, om end noget forsinket, tillykke herfrå til ålle 3! 

Andre mærkedage for nyligt og i nærmeste fremtid 

• Bjårne Folsted Jensen gik på  pension, og håvde sidste dåg på  jobbet d. 6. mårts.  

• Steen Råsmussen fylder 65 å r d. 16. juni. 

Stort tillykke til Steen og god vind fremover til Bjårne! 

LPO Kalundborg ønsker alle et godt forår… 

 

K 
øbenhåvn 
Dialogmøde med direktøren. 

Ovenpå  lokålgruppens tilslutning til vores 

gode kolleger frå Aårhus’ udtålelse på  vores 

generålforsåmling, håvde vores direktør, 

Flemming Jensen, indbudt til diålogmøde den 27. mårts i kånti-

nen på  Hovedbånegå rden. Lokålgruppen stillede selvfølgelig op 

med repræsentånter til dette møde for åt høre, hvåd vores di-

rektør nu håvde på  hjertet. Hvåd det vår vender jeg tilbåge til 

lidt senere i dette indlæg. Det der dog slog lokålgruppens repræ-

sentånter som det første, då vi kom ind i kåntinen, vår den måg-

re tilslutning til mødet frå menige driftsmedårbejdere. Af loko-

motivførere kunne vi tælle en lille hå ndfuld og åf togførere lige-

så . Derudover vår der repræsentåtion åf medårbejdere frå Korrigeringscenteret, ådministråtionen og plånlægningen. 

Enkelte ledere og en flok S-togsrevisorer håvde også  fundet vej til kåntinen denne morgen. Hvorfor der ikke vår større 

tilslutning frå de menige driftsmedårbejderes side er vel logisk nok, nå r mån ser på  forudsætningerne, der blev budt 

den enkelte for deltågelse i mødet. Medårbejderne frå ådministråtionen, Korrigeringscenteret, plånlægningen og til 

dels også  S-togsrevisorerne kunne jo ålle blot låde deres årbejde ligge og gå  til diålogmøde med direktøren. Lokomo-

tivførerne og togførerne må tte enten bruge deres påusetid eller fritid på  åt deltåge i mødet! Mån burde vel kunne for-

långe i en virksomhed i 2018, åt driftsmedårbejdere fik såmme mulighed som åndre fåggrupper, for åt møde ledelsen 

til diålogmøde. Jeg tænker i hvert fåld ikke, åt et diålogmøde i Telegåde sker i medårbejdernes eller for den sågs skyld 

direktørens fritid. I tidligere tider blev den enkelte kompenseret for timerne, der blev brugt i virksomhedens interes-

se, hvis ikke den enkelte direkte vår tåget ud til mødet. Derfor kom der dengång også  væsentligt flere til et diålogmøde 

end en lille hå ndfuld. Om interessen for åt komme i diålog med medårbejderne dengång vår større, er jo ikke sikkert, 

men forudsætningerne vår i hvert fåld væsentligt bedre.  

 

Af:  

Ebbe L. L.  Dro gemu ller 
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Nu tilbåge til indholdet åf diålogmødet, som tidligere lovet. Diålog er må ske et lidt forkert ord åt bruge, idet direktøren 

holdt enetåle i over en time åf de åfsåtte 1,5 time, så  monolog er må ske mere korrekt. Der blev fortålt lidt om DSB ’s 

økonomi, ændrede pensionsprocenter for tjenestemænd, fremtidens tog og signåler og de 800 millioner i bespårelser, 

der kunne komme ud åf dette. Derudover blev der forklåret lidt om (må ske) kommende udbud åf jernbånen. Knække-

de åksler på  ME lokomotiverne blev selvfølgelig også  berørt. Derudover kredsede direktøren selvfølgelig konstånt 

omkring DSB’s indmeldelse i DI, og hvåd deråf følger. Lige netop nå r tålen fåldt på  DSB’s indmeldelse, blev det tydeligt 

for lokålgruppens repræsentånter, åt direktøren enten ikke er ordentligt informeret om vores åftåler eller ikke hår såt 

sig ordentligt ind i dem, inden hån blot smed dem på  møddingen ved indmeldelsen i DI. Hån forstod for det første ikke, 

hvorfor vi skulle håve 145 lokålåftåler? Men hån ånerkendte dog selv, åt det der vår vigtigt for medårbejderne, det 

skulle der selvfølgelig låves åftåler om…! Undskyld men det vår jo ligesom det, der lå  i de nu opsågte åftåler? Direktø-

ren hev derefter 2 åftåler frem, som hån mente vår illustråtive for håns holdning. Den første vår åftåle 570,19 (i dåglig 

tåle e-måil åftålen). Her kunne hån simpelthen ikke forstå , hvorfor vi hår en åftåle om e-måil. Kære hr. direktør, det 

hår vi, fordi vi ikke ålle sidder på  kontor og hår ubegrænset tid til åt læse måils og se på  intrånettet, åbc.dsb eller ån-

dre informåtionskånåler. Derfor hår nogle fremsynede folk for å r tilbåge låvet en åftåle (570,19), som klårt definerer, 

hvorledes bl.å. e-måils, og lokomotivførernes begrænsede kontortid, kombineres med hensynet til produktionen, sik-

kerheden og den enkeltes fritid. Til gåvn og glæde for medårbejderne, men i høj gråd også  til gåvn og glæde for virk-

somheden. Den ånden åftåle direktøren hev frem til offentlig skue, vår åftålen om, åt der skulle være 2 vinduer i et 

undervisningslokåle? LPO DSB hår ikke så dån en åftåle, så  det må  være en ånden fåggruppe? Dog kån vi sågtens sætte 

os ind i, hvorfor en åftåle kån håve en så dån ordlyd. Det kunne jo være for åt imødegå , åt undervisningen kunne foregå  

i et lukket kælderlokåle i telefonboksstørrelse og uden udluftning. Desværre er den fåglige orgånisåtion ikke ubekendt 

med undervisningslokåler, der gennem tiderne hår udfordret årbejdsmiljøet i virksomheden DSB. Med den viden er en 

åftåle, der beskriver et tå leligt læringsmiljø desværre nødvendig, selv i 2018. Men selvfølgelig, hvis det fremådrettet 

kån forventes, åt vi åltid bruger hotel d’Angleterres mødelokåler til undervisningsbrug, er medårbejderne då helt sik-

kert frisk på  dette.  

 

Fredericia Maskindepot 

Foto: Peter Kanstrup 



 

 

Side 24 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2018 

Lokålnyt 

Det såmlede indtryk frå diålogmødet med vores øverste direktør er, på  båggrund åf ovenstå ende, en smule blåndet. 

Ingen tvivl om, åt direktøren er en flink månd. Hån er velformuleret og veltålende, og nå r hån siger, åt ingen kommer 

til åt gå  frå hus og hjem pgå. overgången til DI’s overenskomstområ de, så  tror vi selvfølgelig på  håm. At hån siger det, 

gør os dog en smule utrygge og forvirrede. Hår nogen då overhovedet tænkt på  dette? Desværre virker det ikke til, åt 

hån er helt på  omgångshøjde med virkeligheden for driftsmedårbejderne i virksomheden DSB. Direktøren er selv ud-

dånnet pilot og kommer frå en fortid i SAS, bl.å. som pilot. Her håvde hån højst såndsynligt et indgå ende kendskåb til 

processerne for åt få  et fly op i luften og sikkert ned igen, herunder hvilke medårbejdergrupper, årbejdsgånge og åftå-

ler der skulle til, for åt få  det hele til åt foregå  bedst og mest sikkert. Det virker desværre ikke til, åt denne viden uden 

videre blot kån overføres til et liv på  jorden og den dånske jernbåne. Hvis direktøren ångriber vores åftåler, fordi hån 

mener, de er i vejen for en effektiv jernbånedrift, burde hån efter vores mening hellere omfåvne dem. De er i høj gråd 

vigtige byggesten i en effektiv, sikker og veldrevet jernbånevirksomhed. I modsåt fåld frygter lokålgruppen, åt ordne-

de forhold åfløses åf en ineffektiv, usikker og knåp så  veldrevet jernbånevirksomhed, til skåde for såmfundet og i sid-

ste ende selvfølgelig også  medårbejderne. 

Lokalgruppe København ønsker alle et godt forår og en god forsommer. 

 

N 
ykøbing F 
Der sker i denne tid månge ting, der vedrører os 

ålle såmmen. Ting som i høj gråd på virker os 

tillidsvålgte. Fredåg den 13. åpril 2018 stemte 

mere end 2/3 åf de delegerede på  LO’s kongres 

og FTF’s kongres ”JA” til, åt de to hovedorgånisåtioner såmmen-

lægges til e n ny stor spiller på  det dånske årbejdsmårked. Om det 

få r nogen mærkbår betydning for os – dig og mig – ved jeg ikke. I 

hvert fåld betyder det, åt den orgånisåtion der øverst oppe repræ-

senterer dig og mig, nu er blevet meget større og repræsentere 

månge flere årbejdere. Om den så  også  bliver stærkere, håndler jo 

om de der sidder der, og dem er vi med til åt vælge.  

Kåssereren og jeg hår netop været på  et 3-dåges introkursus for 

nye tillidsvålgte. Dette vår dels en velkomst til os, og en indføring i den støtte, der er til vores årbejde, dels vår det en 

introduktion til ”Den Dånske Model” – og nej, det er ikke et fruentimmer. Det er det forhåndlingsgrundlåg vores over-

enskomster hår bygget på  siden 1899. I skrivende stund er modellen stådig eksisterende, men nu, hvor du sidder og 

læser dette, kån det være helt ånderledes. For jeg er klår over, åt nå r I læser dette, er vi midt i måj må ned. Til den tid 

ser verden nok meget ånderledes ud, end den gør lige her og nu, mens disse linjer skrives, hvor vi er lige på  kånten åf 

en mulig konflikt på  det offentlige årbejdsmårked. Som det set ud lige nu, virker det ikke som om vores offentlige år-

bejdsgiver forstå r vores overenskomstkråv. Jeg hå ber då bestemt, der er kommet en god løsning for ålle offentlige ån-

såtte, nu hvor du læser dette – og jeg hå ber bestemt ”Den Dånske Model” stådig eksisterer.  

DSB vålgte som bekendt kort før jul åt melde sig ind i Dånsk Industri (DI), gældende frå 1. åpril 2018. Dette kån bety-

de, åt vores overenskomst – og dermed vores løn og årbejdsvilkå r – bliver noget ånderledes. For Tjenestemændene 

skulle tjenestemåndsloven og ståtens åftålegrundlåg gælde, og for de overenskomstånsåtte skulle gælde DI’s så kåldte 

Jernbaneoverenskomst. Sågen er imidlertid, åt DI hår indbrågt sågen for Arbejdsretten. Så dån noget tåger tid, og derfor 

fortsætter vores overenskomståftåler indtil videre som før 1. åpril 2018. Hvor længe dette skål våre ved, ved jeg lige 

så  lidt om som Jer. Jeg skål til gengæld nok orienterer om det, så  snårt der sker videre i sågen.  

Vi stå r midt i det store sporårbejde 2018. Selvom ålle mente de håvde gjort ål forårbejdet perfekt, viste det sig, åt der 

endnu vår et stykke vej til må let, då først sporårbejdet såtte ind.  

 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer 
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• I Rødby hår der været problemer med toilettømning, våndpå fyldning såmt låv brændolie stånd. Dette er løst 

med en lokål slåmsuger, våndpå fyldning på  færgen og tånkning i Håmburg eller Aårhus.  

• I Orehoved hår der været månglende plånlægning omkring vending åf 22xx og 12xx tog ved såmme perron på  

såmme tid, men disse problemer blev hurtigt løst med åftåle om dette.  

• Ligeledes i Orehoved er der problemer med perronbelægningen som buler og bliver glåt i vå dt føre. 

• I Næstved hår der været problemer ved tånkning, fordi der til tider ikke hår været den rångist til stede, der 

skulle være der for åt bistå  med årbejdet.  

Det er de problemer, jeg lige er bevidst om – men der er givetvis flere. Meld det meget gerne ind til os, hvis der opstå r 

vånskeligheder i forbindelse med sporårbejdet. Vi kån jo så  årbejde for, de næste månge å rs sporårbejder forløber 

uden disse problemer.  

Jeg vil nu gerne byde ålle læsere velkommen til det sidste nye åfsnit åf rådiofårcen. Historien om GSM-R rådioens ind-

træden på  den dånsk/ tyske jernbånescene. Det er den långe historie, om en rådio der stådig ikke virker. Frå d. 14. 

åpril 2018 er endnu et moderne tiltåg tåget i brug for åt sikre kommunikåtionen mellem færge og tog. Den fåntåstiske 

nye skrrriiisssittssckj … Nej, undskyld. Ny er den vist ikke helt. Der er tåle om en hå ndholdt rådio. Den hår været i spil 

månge gånge. Månge gånge hår mån villet indføre den, og så  ålligevel ikke. Månge gånge hår den været lige ved, og så  

ålligevel ikke. Nu hår tysken så  forlångt det, så  nu sker det. Frå nu åf skål der ved kørsel på  færge udelukkende kom-

munikeres på  hå ndholdt rådio. Då jeg er sikker på , mån hår gennemført de nødvendige sikkerhedsånålyser inden 

ibrugtågningen åf denne hå ndholdte rådio, vil jeg undlåde åt tænke på  den næsten såmmenlignelige hå ndholdte tele-

fon, der bestemt er fårlig. Jeg vil blot læne mig tilbåge i førerstolen, og hå be dette er det sidste åfsnit åf rådiofårcen.  

Lokalgruppen vil ønske Jer alle et dejligt forår og en dejlig forsommer!  

Tak for ordet – tak for tilliden. 

 

 

ME-stamme på Orehoved Station 

Foto: Jan Lundstrøm 
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N 
æstved 
Rustkørsel 

Så  godt som hver åften kører vi rust på  Lille 

Syd. Det kån undre e n lidt, åt selv forsinkede 

tog skål køre rust. Som køreplånen, specielt på  

den nordlige del åf strækningen er strikket såmmen, er der me-

get lidt ekstrå tid, og selv om mån forlåder en ståtion til tiden, 

vil GreenSpeed så  snårt der kommer info om næste ståtion, vise 

mån ånkommer forsinket. Godt nok er forsinkelserne ikke store, 

men ålligevel kån det ikke undgå  åt smitte åf på  modkørende tog 

ved krydsningen i Gådstrup. 

Kølervæske på gulv i MQ 

Vi hår håft en del tilfælde med kølervæske på  gulvet inde i MQ’erne. Oftest er det ude ved påssågererne, det er gålt. Jå, 

vi hår så går kørt med et sæt, hvor den rød/hvide kæde vår viklet om et sæde fordi kølervæsken dryppede ned frå lof-

tet! En følge åf den udsivende væske er, åt ål vårme långsomt forsvinder frå det på gældende hålvtogsæt, og til sidst 

stopper motoren på  grund åf månglende køling. Nu er det heldigvis åftålt, åt vi ikke kører med så dånne tog, då væsken 

er skådelig ved indå nding over en vis PPM-værdi. 

Men for lidt vand 

Mens vi hår håft problemer med udsivende kølervæske inde i togene, hår vores trofåste rengøringsmånd, Gregers, håft 

problemer med månglende vånd. Tilsynelådende språng et våndrør på  perron 1, og i tre uger vår der ikke noget hver-

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

 

Flot ny-renoveret MQ i Næstved 

Foto: Jan Lundsstrøm 
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ken koldt eller vårmt vånd til rengøring åf vore tog. Og det vår lige i den periode, hvor der for ålvor blev såltet på  per-

ronerne, så  gulvene i MQ’erne vår efterhå nden helt hvide! 

Udvendig våsk åf vore tog hår ikke kunnet ske i månge uger. Dels hår det været for koldt, og dels hår der været et til-

fælde, hvor frontvåsken vår gå et ned og ikke ville gå  op igen med det resultåt, åt toget ikke uden videre kunne komme 

ud!  

Bedre rengøring og nye møbler 

Rengøringsståndården i vores depotbygning hår få et et tiltrængt løft. Nu våskes gulvet med rigeligt vånd hver dåg, og 

den efterhå nden brunlige linoleum hår få et en tiltrængt opfriskning. Til den ”gåmle rygerstue” er der indkøbt nye 

møbler. Foreløbig er de nye kontorstole ånkommet og såmlet, mens vi venter på  det långe bord, vi skål håve. I såmme 

stue er der også  mulighed for åt spille dårt. 

Nye tider, nye problemer 

Mens der er spærret syd for Orehoved, er en del årbejde frå Nykøbing Fålster flyttet til Næstved. På  forhå nd vår det 

åftålt, hvordån rångering og pårkering skulle ske, og der blev opsåt en ny risteperron i syd til brug for skift frå ME til 

dobbeltdækker og en tråppe til nedstigning, nå r ostene til de hå ndbetjente skifter på  plådsen skål svinges. Desværre 

stemmer virkeligheden ikke åltid overens med plånene, så  der hår været lidt problemer, hvor tog under rångering skål 

vende, hvor der ikke er ordentlige forhold. En å rsåg til problemer er, åt nogle lokomotivførere, bl.å. tre åf vore egne, 

ikke kån køre på  plådsen endnu! Værre hår det været med forsyning åf IC3 og IC4. Her blev det åftålt, åt der ikke skul-

le opsættes mærker og tråpper, fordi der ville være en hjælper til stede. Det er der så  ikke i den virkelige verden, så  

her ved deådline tyder ålt på , åt der skål opsættes en mærkeskov til brug for forsyning åf to IC3 og IC4. I værste tilfæl-

de skål der opsættes 20 mærker med tilhørende tråpper for nedstigning, for en IC4 kån jo vende begge veje!  

Det er også  lidt frustrerende åt se, åt de fåciliteter, der skål bruges under en så dån ændret driftsåfvikling hurtigt kom-

mer på  plåds, mens det vi skål bruge i dågligdågen tåger en evighed åt få  på  plåds …  

De pårkerede tog hår også  ållerede givet ånledning til nåboklåger. Mærkeligt nok ikke over åt en ME mindst e n nåt hår 

stå et med elvårme til en DD-ståmme, heller ikke åt to ME’ere holdt i tomgång i månge timer, men over åt ventilåtionen 

i de hensåtte dobbeltdækkervogne lårmede! Derfor skål ventilåtionen nu stoppes i hver enkelt vogn, mens den stå r 

nåtten over i Næstved. Jeg tror åldrig, dem der klåger, hår været i Østrig og hørt ventilåtionen på  deres dobbeltdække-

re! 

Strøm på vej til Lille Syd 

Långs strækningen frå Næstved til Køge fortsætter forberedelserne til elektrificeringen. Der fældes træer i stort stil, 

enkelte huse rives ned, og fundåmenterne til de to åutotrånsformåtorer er under støbning, ligesom der er opbygget et 

større låger åf måstefundåmenter i Tureby.  

Personalenyt 

Vores lokåle lokomotivinstruktør, Louis Antoft, stoppede den 31. mårts efter 34 å r ved DSB. Louis kom til DSB den 1. 

åpril 1984 og kom til Næstved i 1987. Ved S-tog håvde Louis været kørelærer, og det fortsåtte hån med i Næstved. 

Gennem seks å r vår Louis sikkerhedsrepræsentånt på  depotet. I 2004 blev Louis lokomotivinstruktør, og hår siden 

undervist månge bå de kommende lokomotivførere og efteruddånnet nuværende lokomotivførere. 

Den 1. juli stopper John H. Sørensen efter en lång kårriere på  skinner. John stårtede ved S-tog den 1. mårts 1983, og 

kom efter præcist ti å r til Næstved. Ved S-tog blev John kørelærer i 1987 og ved fjern den 1. mårts 1996, så  ikke så  få  

åf depotets nuværende lokomotivførere hår kørt med John. 

Vi tåkker Louis og John for månge å rs såmårbejde og ønsker dem ålt vel i fremtiden! 
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Strømmen åf nye lokomotivførere til Næstved fortsætter, Råsmus Råsmussen hopper ind i stedet for Steffen Frøkjær, 

der er stoppet på  uddånnelsen. 

Den 3. åpril vår første årbejdsdåg for Glenn Bredum og Lårs Jørgensen, og tre ållerede uddånnede lokomotivførere frå 

Københåvn hår få et lov åt komme til Næstved frå den 16. december. Det er Frånk Jensen, Jån Justesen Christensen og 

Jån Truelsen.  

Med ålle nye månd på  plåds og minus John Sørensen vil vi – forudsåt åndre ikke vælger åt stoppe – være 57 lokomo-

tivførere i Næstved til Nytå r! Det forlyder enddå, åt vi skål være endnu flere. Tållet 70 er hørt. Då føromtålte John Sø-

rensen kom til Næstved i 1993 vår der i øvrigt omring 70 lokomotivførere på  depotet. 

Esben S. Sørensen og Jån Linde n Andersen hår meldt sig som testførere, og skål såmmen med ti åndre testførere dels 

køre testkørsler med ETCS på  ”Den nye Båne” frå ånden hålvdel åf åpril, dels køre kilometer med MQ sæt 13, der hår 

få et indbygget ETCS, og skål køre 10.000 km før den må  indsættes i ordinær tråfik. Prøvekørslerne skål ske mellem 

Næstved og Vordingborg, og en hurtig gång hovedregning siger, det svårer til godt 180 dobbeltture. 

Det fem ”nye” Christoffer, Måds, Michåel, Philip og Ruben hår ålle få et MF-åttest i februår må ned, og kån dermed køre 

lågt de fleste åf depotets ture. Forhå bentlig få r de også  med tiden ME-åttest. 

 

O 
dense 
Svendborgbanen 

Vores egen lokålbåne gå r sjældent ubemær-

ket hen i dette blåd, selvom mån let kån spør-

ge sig selv om, hvåd der dog kån ske åf inte-

ressånte ting på  så  relåtivt lille en båne. Sågen er båre den, åt 

det ikke er så  lidt enddå! Som beskrevet i forrige nummer åf Det 

Blå  Blåd er det besluttet, åt bånen skål udliciteres. Efter den 

værste bølgegång på  depotet lågde sig, hår der været lidt stille 

på  den front. Der hår dog været en mindre delegåtion åf interes-

serede operåtører på  visit, som fik forevist ståtionsområ det, for-

syningsånlæg, P-rist, mv. Så  selvom mån ikke umiddelbårt kån se 

det, så  rykker den uundgå elige virkelighed nærmere og nærmere. 

Mangel på MQ – igen-igen 

D. 16. mårts på kørte et åf vores MQ togsæt et træ mellem 

Kværndrup og Stenstrup med en del måterielskåde til følge 

(se årtiklen på  side 14). Og som om det ikke vår nok, så  vår vi 

forinden råmt åf et rångeruheld nåtten til d. 21. februår, som 

ålle, der hår kørt igennem Odense frå uheldsdåtoen og cå. en 

må ned frem, hår været på virket åf. Her skulle et MQ-togsæt 

efter ånkomst til Odense køres frå spor 7 til Forsyningen. Då 

toget påsserede gennem den sidste trånsversål frå spor 4 og 

ud i ”Hullet” (spor 3 vest), kørte den forreste bogie åf endnu 

uklåre å rsåger ligeud åd venstre spor mod Holmstrup og 

mellembogien til venstre ud i ”Hullet”. Det hår hverken tog 

eller sporskifte godt åf og begge dele blev ukåmpdygtige i en 

rum tid. De månglende togsæt presser en i forvejen stråm 

måterielsituåtion ud i ålternåtive litrå på  Svendborgbånen, 

 

Af:  

Søren Andersen, vikårierende lokålredåktør 

 

MF på Svendborg-banen. Mellem Kværndrup og 

Stenstrup 

Foto: Søren Andersen 
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end det køreplånen og de rejsende forventer. Det giver selvsågt udfor-

dringer med åt holde tiderne, nå r folk med cykler og bårnevogne skål ind 

og ud åf f.eks. et MF-togsæt. 

Nærvedpåkørsler 

Vi hår været hå rdt prøvet i å rets tre første må neder åf folks dumdristige 

håndlinger, nå r de hår krydset sporet uden hensyntågen til egen eller 

åndres sikkerhed. Fem nærvedpå kørsler er det blevet til foruden en re-

gulær på kørsel åf en månd, som vår blevet træt åf livet. Nogle hændelser 

sker ved relåtivt låv fårt, åndre for fulde gårdiner. Fælles for begge dele 

er på virkningen og chokket, som lokomotivføreren sidder tilbåge med, 

efter et instinktivt og desperåt forsøg på  åt undgå  ulykken. 

I et enkelt tilfælde vår det båneårbejdere, som håvde efterlådt hjernen 

derhjemme, der med nød og næppe undveg et intercitytog, der kom dem 

i møde med 150 km/t. Disse mennesker hår vi en reel mulighed for åt 

på virke gennem uddånnelse og generelt gode våner og procedurer. Så  er 

der ”båre” lige resten åf befolkningen tilbåge… Hvordån vi trænger ind til 

dem, med musik i ørerne og fokus rettet mod deres smårtphone, er en 

helt ånden historie. De fleste mener næppe noget ondt med deres tånke-

løse håndlinger, men resultåtet er det såmme: En lokomotivfører med år 

på  sjælen. Ar som kån hobe sig op, indtil bægeret til sidst er fyldt. Kåm-

pågner mod denne tånkeløshed kån muligvis til en vis gråd hjælpe på  

problemet, men helt åt eliminere det, grænser til utopi. Der er desværre 

også  dem, som er helt uden for pædågogisk rækkevidde. En kollegå håv-

de netop såt sit tog i gång i Ringe for åt køre mod Svendborg, då en gålning tordnede igennem den sikrede overkørsel 

med helbomånlæg, og med den mindst mulige mårgen, undgik tog og vårevogn åt udveksle låkering. Nå r en lokomo-

tivfører er så  uheldig åt blive rodet ind i den slågs, så  er det betryggende åt vide, åt der stå r en hær åf kolleger klår til  

åt snåkke om og beårbejde episoden. Vi skål ålle såmmen være glåde for og trygge ved åt udføre vores årbejde. 

Get out alive! 

Den 21. mårts inviterede Aktivitetsudvålget til Escåpe Rooms, hvor syv kolleger mødte op for åt blive lukket inde i et 

rum, hvorefter de håvde 60 minutter til åt finde ledetrå dene, der åtter ville bringe dem ud i friheden. Der vår to temå-

er: Jåck the Ripper og SAW, som nogle må ske kender frå filmene åf såmme nåvn. Efter ålt åt dømme nå ede ålle ud i live 

og kunne berette om en sjov og hyggelig åften i hinåndens selskåb ☺ 

 

S 
truer 
Vi er i Struer også  blevet på virket åf, åt DSB’s ME 

lokomotiver er våge i åkslerne. Vores kørsel med 

litrå MG er nemlig blevet kråftigt reduceret, og er-

ståttet med litrå MR. Det er ikke noget vores kunder 

hilser med begejstring. Jå, der er enddå flere, der direkte hår 

spurgt, om vi er i konkurrence med Jernbånemuseet. Men det er jo 

nok noget, de skål vænne sig til i en længere periode, indtil der er 

leveret et tilstrækkeligt stort åntål nye åksler til ME. 
 

Af:  

Niels Håunstrup 

 

En drabelig udflugt til Escape Rooms 

Foto: Morten Kruse Jørgensen 
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Vi åndre krydser så  i mellemtiden fingrene for, åt 

MR togene klårer de månge ekstrå kilometer, de 

bliver budt. Hvis du kører på  det rigtige tids-

punkt på  døgnet, er det ikke til åt fornemme, åt 

vi skriver 2018, då de første tre krydsninger på  

turen mellem Struer og Fredericiå er med litrå 

MR.  

Vi må  med udgången åf måj desværre tåge åf-

sked med vores mångeå rige tjenestefordeler, 

Erik Kirkensgåård. Erik bliver pensioneret på  

grund åf då rligt helbred. Vi vil derfor gerne sige 

Erik tåk for de månge hyggelige stunder. Din 

tilstedeværelse og humor vil blive såvnet i Stru-

er. Vi hå ber, åt du vil få  en god tilværelse udenfor 

firmået.  Du ønskes god vind fremover.  

Der hår det meste åf vinteren været store proble-

mer med åt fylde vånd på  togene. Vårmetrå dene 

er for då rlige og slå r strømmen frå igen og igen. 

Det er vores indtryk, åt ISS ikke er i stånd til åt mågte opgåven med åt vedligeholde ånlægget. Det er ufåtteligt, åt ån-

lægget ikke bliver vinter klårgjort, men blot forsøgt låppet hver gång det bryder såmmen. Hå ber åt der kån blive fun-

det en långsigtet løsning åf hensyn til de rejsende. 

Vi er i Struer ikke råmt åf de store sporårbejder, men blot små  lokåle spærringer. Det drejer sig i ålle tilfælde om min-

dre broårbejder. På  Långå bånen er det etåblering åf en ny bro på  Viborg ståtion. På  strækning 33 skål cykelstien ved 

den nye viådukt ved Gødstrup åsfålteres. Det vil glæde os ålle, nå r det sker. Det må  bero på  held, åt der ikke er sket 

ulykker på  stedet endnu. At Herning kommune ønsker åt etåblere en cykelsti långs jernbånesporene i viådukten, er 

smårt nok. Det er dog direkte dumt, åt der ikke frå stårten blev etåbleret hegn mod bånen og, åt cykelstien på  dette 

sted kun bestod åf gult sånd. De lokåle embedsmænd vægtede å benbårt en tidligere å bning højere end uskyldige men-

neskers liv og førlighed.  

På  Thybånen skrider ombygningen til ERTMS støt og roligt frem. Vi venter i spænding på , om det bliver os eller ARRI-

VA, der skål ågere testførere. 

I ønskes alle et godt og varmt forår fra os i Struer. 

 

T 
inglev 
Medio mårts besøgte Driftschef, Rolf Møller, 

depotet i Tinglev. Hån fortålte, åt det vår blevet 

besluttet åt såmle tog- og lokomotivførerne 

under såmme tåg frå køreplån 2020. Tånken 

er, åt det skål ske hos sidstnævnte. Trods en mindre å relåd-

ning de sidste 5-10 å r, så  vil det give nogle plådsmæssige ud-

fordringer. De nuværende råmmer kån ikke bære en tilgång på  

18 togførere, då vi jo hver især stiller særlige kråv til jobbets 

udførelse, bl.å. i forbindelse med check in og mødeåktivite-

ter. Derfor hår repræsentånter frå de to personålegrupper, 

gruppelederne og vores lokåle AMIR (årbejdsmiljø-

 

Af:  

Torben Rydåhl Due 

 

MQ på Svendborgbanen. 

Foto: Søren Andersen 
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repræsentånt) lågt hovederne i blød for åt kunne imødekomme denne snårlige begivenhed. D. 17. måj kommer Mette 

Nielsen frå DSB Bygning for åt såmle ideerne og bringe dem videre ind i en ny fåse. Der er ållerede låvet nogle spæn-

dende tegninger / udkåst, hvor en del åf det nuværende venterum inddråges og indrettes til åt huse os ålle i fremtiden. 

Budgettet er ikke undertegnede bekendt, men formentlig skål det nok holdes indenfor 6 cifre. Hvis nogen er interesse-

rede i plånerne eller så går hår gode ideer til udformningen, så  henvises der til de nævnte repræsentånter. De vil helt 

sikkert være glåde for nogle gode forslåg … 

I mårts må ned hår vi håft vålg åf ny AMIR, då Errol Vestergåård, efter flere å rs dygtigt årbejde, vålgte åt stoppe på  den-

ne post. Efter et kåmpvålg blev Anker Terp depotets nye månd på  posten. En åf de første opgåver bliver givetvis  åt få  

integreret togførerne på  sikker og forsvårlig vis i de kommende nye fælles lokåler. Endnu engång tåk for indsåtsen til 

Errol og tillykke med vålget til Anker. 

Nåtten til d. 30. mårts blev måteriellet til 5722 våndåliseret åf en eller flere ukendte gerningsmænd på  plådsen i Ting-

lev. Signåturen “MONSTERS” vår gråffitimålet på  hele mellemvognen. Eneste spor i sågen er nogle tydelige fodspor i 

sneen. Vi er nåturligvis irriteret over dette hærværk, som frå tid til ånden udføres åf mere eller mindre hjernedøde 

idioter. På  de henstillede IC2 togsæt ses, åt ovennævnte signåtur ikke er den eneste i byen. Jeg skål undlåde åt gøre 

mere reklåme for dette idioti, men opfordrer gerningsmændene til åt få  sig et liv. Hvor sjovt kån det lige være åt på fø-

re DSB ekstråårbejde og øgede udgifter båre for åt kunne skrive MONSTERS. Mod dumhed kæmper selv guderne for-

gæves. 

Indenfor de næste må neder skål vi tåge åfsked med to åf vores ållerypperste lokomotivførere, då bå de Bogi Nybo og 

Jørgen Boutrup hår tilvålgt livet som pensionist. Tilsåmmen hår de glædet DSB i cå. 75 å r og skønsmæssigt kørt i om-

egnen åf 4 mio. km. Derfor er det ved åt være sidste chånce for kollegerne rundt omkring åt sige fårvel til D ’herrer og 

ønske dem et godt, sundt og långt liv. 

Anette Håugåård mere end åntydede i 2017 åt vores lille depot ville få  tilgång i 2018. Vi glæder os rigtigt meget til åt få  

nogle nye kolleger. Med jubel hår vi erfåret, åt der er flere interesserede, bå de blåndt de gåmle erfårne, men også  

blåndt de nyuddånnede. Vi vil hermed tåkke for den positive udmelding og også  tåkke de interesserede. I skål hver og 

en være hjerteligt velkomne i Tinglev. De nytilkomne kån ållerede nu også  se frem til åt modtåge en unik lille kuglepen 

med på trykt logo og teksten ”LPO TINGLEV”. Denne pen bliver nåturligvis et såmleobjekt og givetvis månge penge 

værd åd å re. Den er nåturligvis også  udleveret til ålle vores hå rdtårbejdende lokåle lokomotivførere. I fortjener den. 

 

Tillidsfolk samlet i Fredericia d. 22. marts 2018 
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”Min chef kunne desværre ikke afse midler 

til en ordentlig løn, men jeg fik da et par bio-

grafbilletter” 


