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Nye lokålåftåler 

S 
iden december 2017 hår der været tvivl om de fremtidige årbejdsforhold 

for Dånsk Jernbåneforbunds medlemmer i DSB. Efter flere forgæves forsøg 

på  åt nå  til enighed med DSB, blev det besluttet åt prøve igen under FH’s og 

DA’s opsyn. Forhåndlingerne stårtede derfor op igen i slutningen åf åpril, og kulmi-

nerede i slutningen åf måj med en åfsluttende forhåndling på  over 40 timer i træk. 

 

Ud over løn- og pensionsforhold, som Dånsk Jernbåneforbund stod for, blev der ind-

gå et en del åftåler, som områ degrupperne forhåndlede. For LPO DSB er de vigtigste 

åftåler en ny årbejdstidsåftåle, en ny ferieåftåle og en åftåle på  uddånnelsesområ -

det. 

 

Efter en længere periode med redåktionelle rettelser i de enkelte åftåler, blev ålle 

åftåler endeligt underskrevet den 2. juli. Det hår været en utrolig lång og besværlig proces. Det er gånske 

beklågeligt, og det er helt forstå eligt, åt månge medlemmer hår været utå lmodige og frustrerede over, åt 

åftålerne ikke kunne offentliggøres noget før. 

 

Som i ålle forhåndlinger er der blevet givet og tåget. Jeg er dog åf den fåste overbevisning, åt det såmlede 

resultåt er godt, og vil sikre gode og rimelige forhold for lokomotivførerne på  Fjern. Jeg vil i den forbindelse 

gerne tåkke hele LPO DSB’s bestyrelse for den konstruktive og meget åktive deltågelse i den interne diålog, 

og der skål lyde en speciel tåk til Jån B. Dånielsen og Peter Kånstrup, som hår udført et kæmpe årbejde un-

der forhåndlingerne. Et årbejde, der kendetegnes ved en meget stor fåglig viden og et kæmpe engågement. 

 

Efter den långe konfliktlignende situåtion i DSB, er der nu trukket en streg i såndet. Der forestå r et kæmpe 

årbejde med åt implementere åftålerne, genopbygge såmårbejdet og genoprette tilliden mellem medårbej-

derne og ledelsen. Det vil ikke ske over en nåt, og der er ingen snuptågsløsninger. Men der skål ikke herske 

tvivl om, åt LPO DSB vil yde en åktiv indsåts, så  hverdågen i DSB kån blive normål igen, og årbejdsglæden 

stille og roligt kån komme tilbåge. Til glæde for såmfundet, DSB, medårbejderne og vores påssågerer. 

 

Arbejdstidsåftålen og ferieåftålen vil først rigtig kunne mærkes, nå r de nye ture kommer til K20. Så dån er 

det med plånlægning. Ting tåger tid. Det betyder formentlig også , åt der – nå r K20 nærmer sig – bliver be-

hov for yderligere informåtion, ud over den informåtion som er udsendt her i stårten åf juli. LPO DSB plån-

lægger derfor åt åfholde medlemsmøder på  ålle depoter i efterå ret – et om formiddågen og et om eftermid-

dågen. 

 

I ønskes alle en god sommer og en vederkvægende ferie…! 

 

Af:  

Søren Max Kristensen 

Områdegruppe- 

formand 
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Lokålåftåler vedr. årbejdstid, ferie, mv. – den uddybende version 
Arbejdstidsaftalen, mv. (væsentligste regler fremhævet …) 

D 
et hår helt overordnet været et må l i sig selv for LPO åt sik-

re, åt den nye årbejdstidsåftåle på  så  månge punkter som 

muligt mindede om den gåmle. Ikke båre fordi, vi synes den 

gåmle åftåle vår god, men også  fordi genkendelsen betyder 

tryghed, og det hår vi då, om noget, brug for lige nu. 

Der er dog en række forhold som det ikke, eller kun vånskeligt, hår været muligt åt regulere på , nemlig dem, der stå r i 

Jernbåneoverenskomsten. I den gåmle årbejdstidsåftåle vår ålt såmlet i den dåværende lokålåftåle, hvorimod forhold 

omkring årbejdstid, mv. nu er plåceret i bå de overenskomsten og i den nye lokålåftåle. 

Et åndet meget vigtigt forhold åt bemærke er, åt årbejdstidsåftålen, uågtet Jernbåneoverenskomsten jo i udgångs-

punktet kun gælder for overenskomstånsåtte, gælder for bå de tjenestemænd og OK-ånsåtte. Det er så dån set fint nok, 

men vil formentlig give nogle pråktiske udfordringer omkring hå ndtering åf tjenestemænd for så  vidt ångå r forhold, 

som ålene er beskrevet i JA. 

I det hele tåget må  vi forudse, åt der vil opstå  en række udfordringer omkring åftålernes pråktiske ånvendelse, bå de i 

perioden frem til fuld implementering ved overgången til K20, men desværre nok også  efterfølgende. LPO hår derfor 

kråftigt opfordret til, åt der udsendes en ny udgåve åf lokomotivførerhå ndbogen, hvor tolkningen åf reglerne og deres 

pråktiske ånvendelse kån indskrives åf pårterne i enighed. Det ved vi, åt der er rigtig månge medlemmer, som ser frem 

til. 

Det skål i øvrigt pointeres, åt såmmenligninger i den efterfølgende oplistning er op imod den gåmle lokålåftåle, ikke i 

forhold til de – åf DSB fåstsåtte – regler, der hår været gældende siden d. 3. februår. Eneste undtågelse herfor er tids-

lommer. De og reserverammetjenester og reserverammeture findes ikke i den nye årbejdstidsåftåle! 

Et å rsværk er uændret 1924 timer, dvs. årbejdstiden er 37 timer pr. uge, eller 160,33 timer pr. md (i gennemsnit). 

Det nye er, åt hverken UA-tid eller de 9 skæve helligdåge indgå r i beregningen åf den daglige arbejdstid. Den er som 

følge heråf ikke længere 7:05, men i stedet 7:24. Det betyder så  til gengæld, åt der er 113 årlige fridage i stedet for 

104. De 9 ekstra fridage som gives, då de skæve helligdage i udgångspunktet er fridåge, indgå r ikke i turskifterne, 

men kan søges på lige fod med øvrig frihed. 

Normperioden fåstsættes til 3 md. for alle. For åt sikre en jævn fordeling åf årbejdet må  der max. være 160 timer 

pr. 4 løbende kalenderuger. Den enkelte medårbejder skål håve ådgång til åt kunne følge egen normtid. Der må  ikke 

være overtid på normperioden. Købte fridåge, åftålt overårbejde med VDL eller tjenestefordeler på  den enkelte dåg 

og forsinkelser indgå r ikke i normberegningen. Overarbejde inkl. tillæg skal i udgangspunktet afspadseres. Be-

mærk – det er igen kun forsinkelser over 5 min, der kån registreres som overarbejde. 

Arbejdet indlægges i udgangspunktet i faste ture gældende for et år ad gangen (januar til januar) . Der udsen-

des ikke længere turrettelser og højtidsture. Til gengæld kån ålle tjenester ændres 90 min indtil 28 dage før og 

45 min, hvis ændringen sker mellem dag 28 og 8. Der kan dog aldrig korrigeres ud over den oprindelige tjene-

ste + 90 min. Senere end 8 dage før kån ændring åf møde/slut tid kun ske efter aftale med den enkelte medårbej-

der.  

Personåle i reserven tildeles løse flytbare fridage for et år ad gangen. Fridagene kan låses senest 21 dage før . I 

forbindelse med påske, jul og nytår dog senest d. 31. januar. Tjenester meddeles senest 10 dage før. Af såmme 

grund vil mån nederst på  årbejdssedlen åltid kunne se 10 dåge frem, hvor de 8 dåge tættest på  årbejdsdågen er lå ste.  

Indkåldelse til uddannelse og nødvendige ændringer i den anledning bekendtgøres senest 35 dage før. Indbe-

fåtter ændringerne fridågsflytning skål dette ske i såmårbejde med den berørte medårbejder.  

 

Af: 

 Jån B Dånielsen, Søren Måx Kristensen og 

Peter Kånstrup, 

LPO dåglig ledelse 
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Evt. normnedsættende dåge bekendtgøres senest 28 dåge før (LKF i tur), henholdsvis 10 dåge før (LKF i reserven). 

For reserven gælder, at en normsættende dag skal have en varighed på 29:24 timer, hvis den ikke placeres op 

til en fridag. 

Der må  max. være 7 arbejdsdage mellem to fridage. Dette kån dog åfviges jf. årbejdsmiljøloven (force måjeure ved 

nåturkåtåstrofer, etc.). Då ferie og ånden frihed for personåle i reserven beskyttes på  såmme må de som fridåge, be-

trågtes disse som fridåg(e) ved optællingen åf åntål årbejdsdåge mellem fridåge. Fridågslængderne fremgå r åf jernbå-

neoverenskomsten. En enkeltstående fridag skal have en længde på 40 timer og indeholde et helt kalender-

døgn. Weekendfrihed (to såmmenhængende fridåge i forbindelse med en lørdåg, søndåg eller helligdåg) skal have 

en varighed på mindst 60 timer og indeholde 2 kalenderdøgn. Der er ikke enighed om begrebet dobbeltfridåg og 

heller ikke enighed om dens længde. Dette åfgøres hurtigst muligt ved en fåglig voldgift. 

Tjenester opbygges igen i samarbejde mellem DSB og LPO. Forventningen er, åt det nye plånlægningssystem, 

Håstus, kån minimere det månuelle årbejde og i øvrigt sikre bedre tjenester.  

 

 

Der må  max. være 7 nattjenester pr. kalendermåned, jf. overenskomstens bestemmelser. For personåle i reserven 

gælder, åt åntållet nedsættes med 1 for hver 6 fraværs dage i pågældende kalendermåned (ligesom tidligere). 

For åt minimerer åntållet åf weekendtjenester kan disse planlægges med en længde på op til 10 timer. Dette gæl-

der – som tidligere – også  på  helligdåge, inkl. d. 24. og 31. december. Weekendtjenester under 9½ time kån åf såmme 

å rsåg forlænges ud over 9½ time. Sker dette senere end 28 dåge før udbetåles et tillæg på  100 kr. pr. tjeneste. Week-

endarbejde ud over det, som kån plåceres i ture med fri hver ånden lørdåg-søndåg, skal i udgangspunktet køres af 

særlige weekendture, inkl. en tilhørende reserve. Modellen er den samme som tidligere, dvs. der er 4 dages 

arbejdsuge. Finånsieringen åf den ugentlige normnedsættende AN dåg er dog lidt ånderledes, idet de 9 skæve hellig-

dåge for de, der vil køre i weekendture, indgå r i beregningen. Desuden indgå r såmtlige UA-timer for LKF i Drift F&R 

optjent i tidsrummet mellem 16 og 17 i beregningen. Den resterende del (broderpårten) åf AN dågene i weekendture-

ne, finånsieres fortsåt åf DSB. Forventningen er, åt den ekstrå weekendproduktion – som tidligere – kån køres med 30-

35 lokomotivførere på  låndsplån, inkl. reserve. Hvis det nødvendige åntål frivillige til weekendturene ikke kån skåffes, 

er pårterne enige om, åt der søges åndre løsninger inden for den økonomiske råmme, der er åfsåt.     

Påusereglerne fremgå r i udgångspunktet åf overenskomsten. Der må  max. være 5 timers arbejde uden pause. Dette 

gælder ålle tjenester med togfremførsel, klårgøring, rångering, forsyning, mv. I disse tjenester skål pauserne desuden 

være mårkeret og have en varighed som i den tidligere arbejdstidsaftale (30 min eller to delpauser af tilsam-

Derfor har der været spærret mellem Næstved og Nykøbing F 

Foto: Jan Lundstrøm 
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men 45 min, hvor den korteste har en varighed på mindst 20 min). Påusens plåcering skål i øvrigt tilgodese for-

må let, og kån derfor ikke plåceres i tilknytning til tjek ind/ud, medmindre det åftåles. I øvrige tjenester, dvs. rå dig-

hedstjenester (RDX, då begrebet RDG ikke længere eksisterer) og ånsvårshåvende P-rist, skål der fålde en påuse 

efter senest 6 timer, dog gælder ovenstå ende generelle regler omkring påuser, hvis LKF skål udføre en eller flere åf 

ovenstå ende årbejdsopgåver (TFF, RNG, mv.). Det er i øvrigt slå et fåst – og her er der vist gå et lige lovlig meget pri-

våt / industri overenskomst i den – åt mån kån holde påuse og i øvrigt forlåde tjenestestedet for åt indkøbe frokost, 

blot mån fortsåt stå r til rå dighed!    

Der er ingen ændringer omkring tjek ind og tjek ud tid og deres varighed. Det samme gælder for tekniske tider 

og spadseretider. Pårterne er dog enige om, åt tiderne nåturligvis kån ændres, hvis nye spådsereveje tåges i ånven-

delse, eller hvis ændringer i ODI, eller lign. nødvendiggør ændringer i de tekniske tider.  

Ture opbygges igen i samarbejde. Det praktiske arbejde udføres af valgte lokale turrepræsentanter , helt som 

tidligere, dog med et lettere reduceret antal turrepræsentanter. Ture opbygges i øvrigt med 50 % aftenfrihed 

(12 timers frihed mellem 17 og 7), hvor dette ønskes. Og der kån – som tidligere – plånlægges med speciålture, som 

åfviger frå overenskomstens, henholdsvis lokålåftålens bestemmelser. Ingen kan tvinges i en specialtur.  

Turvalg afholdes på samme måde som før K19, dvs. efter anciennitet, jf. indplacerings (IP) rækken . Då åftålen 

om turvålg er bortfåldet, er der også  en række individuelle forpligtigelser omkring turvålg, som ikke længere eksiste-

rer. Det er i skrivende stund uklårt, hvåd disse ændringer betyder for fåstholdelse åf forånstå ende turønsker og evt. 

genbesættelse åf ture ved ledighed. Afklåring søges i Turudvålget, som fremådrettet hår ånsvåret for denne opgåve. 

Uddannelsestjenester kan planlægges med en varighed, inkl. rejsetid, på op til 12 timer . Det kunne mån også  

tidligere, jf. den gåmle kursusåftåle. Som noget nyt kån uddånnelses- / kursustjenesten plånlægges frå medårbejde-

rens bopæl, hvis det er tættere på  uddånnelsesstedet (gåmmel påssus frå ståtens uddånnelsesåftåle). DSB hår i for-

håndlingsforløbet desuden insisteret på , åt uddånnelses- / kursustjenester ikke skål indeholde tjek ind og tjek ud. Det 

hår ikke været muligt åt opnå  enighed om dette, så  også  det spørgsmå l åfgøres i det fågretslige system snårest muligt.   

Flexaftalen er bortfaldet. Det betyder, åt vi går tilbage til klassisk udstationering. Tjeneste på  fremmed depot 

sker efter jernbaneoverenskomsten regler (som identisk med Ligningsrå dets), henholdsvis ståtens regler for tjene-

sterejser. Det er ådministråtivt tungt og beløbene er noget mindre. Til gengæld er de skattefri. Kørsel i egen bil kan 

aftales med den enkelte medårbejder.  

UA-optjeningen er uændret, men som anført under punktet omkring weekendture, anvendes alle optjente UA-

timer mellem kl. 16 og 17 til finansiering af ca. 25 % af weekendturenes AN dage. 

Afholdelse af ferie sker i dage. Øvrige frihedskvoter afholdes i timer. Det er endnu uklårt, hvorledes den pråkti-

ske implementering skål foregå , herunder hvordån nærværende spiller såmmen med den løbende normberegning. 

Og hvornå r træder ålle disse ændringer så  i kraft og sender DSB-reglerne ud på  glemslens mødding. Tjå, så hurtigt 

som muligt. I pråksis betyder det, åt der sker en løbende implementering frem mod K20, hvor dette er muligt. Då de 

fleste årbejdstidsregler hår betydning for tjenester og ture, vil den fulde implementering dog først ske i forbindelse 

med overgång til K20.  

 

Ferie (væsentligste regler fremhævet …) 

Et meget væsentligt element i det långstråkte forhåndlingsforløb om nye lokålåftåler hår for LPO været åt sikre en 

fornuftig ferieåftåle.  

Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt det hår været nogle meget besværlige forhåndlinger, hvor ledelsen under-

vejs bå de skiftede forhåndlingsleder og inddrågede det ållertungeste kåvåleri. Trods det synes vi i ål beskedenhed, åt 

der er kommet en fornuftig åftåle ud åf ånstrengelserne. 
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Den nye ferieåftåle hår månge lighedspunkter med dens forgængere, men der er et pår væsentlige nybrud, først og 

fremmest princippet om, åt 2. runde sommerferievalg senere lægges for at øge muligheden for at kunne tildele 

flere ferierækker i de attraktive perioder. Der er desuden nu fåstsåt en seneste dåto for fåstlæggelse åf evt. ekstrå 

ferierækker i forbindelse med enkeltdågssøgning i sommerperioden. 

Ellers ligner bå de sommerferievålget og vinterferievålget de senest åfholdte åf slågsen. Der gives plads til søgning af 

op til 3,4 uger pr. medarbejder i første søgerunde om sommeren. Og der vil være en højnormsperiode (19 %) i 

ugerne 26-35. Overskydende ferierækker overføres ikke, men indgå r dog i beregningen åf ferierækker ved 2. runde, 

herunder eventuel enkeltdågssøgning. For åt sikre flest mulige ferierækker kån åntållet åf disse våriere frå tjeneste-

sted til tjenestested, som dog som minimum skål respektere ovenstå ende. 

For vinterferievålget og søgning åf ferie i vinterperioden er der meget tæt på  ingen ændringer, dog er ferienormen i 

jul / nytår mindre end tidligere, når jul / nytår ligger i en weekend. Omvendt kender den enkelte medårbejder 

fremådrettet åltid sine fridåge (og dem i tur tillige deres tjenester) nå r vinterferievålget åfholdes. Alt åndet lige vil det 

betyde, åt der ikke vil være et “tåb”, då det må  formodes det kun er de, der ved de skål årbejde, der søger fri. 

Enkeltdagssøgning vil fremadrettet skulle ske senest 23 dage før. Dette er en konsekvens åf LPO’s ønske om åt 

øge underretningsfristen for reserven frå 8 til 10 dåge, idet DSB insisterer på , åt de skål bruge mindst 13 dåge frå se-

neste søgefrist til endelig underretning åf reserven 10 dåge før. Tidligere hed fristerne som bekendt søgning senest 21 

dåge før og underretning 8 dåge før. Omkring enkeltdågssøgning skål det bemærkes, åt pårterne er enige om, åt der 

skål åftåles ekstrå ferierækker, nå r det er muligt. Aftålen fåstsætter dåto for dette forud for bå de sommerperioden 

(senest d. 9. åpril) og vinterperioden (1. juli: Uge 40-1 og 1. oktober: Uge 2-18). 

Endelig kån det oplyses, åt søgning også  fremådrettet sker i Ferieplan (så  må  vi båre hå be DSB snårt få r styr på  kvo-

terne). Der er desuden et fælles ønske om, at ferievalg i fremtiden også skal kunne ske elektronisk. Indtil det er 

på  plåds, vil afholdelse af ferievalg ske som hidtil og i samarbejde mellem LPO og den lokale ledelse. 

Og låd os så  slutte med en opfordring. Det er nu lykkedes åt indgå  en årbejdstidsåftåle, hvor DSB hår åccepteret, åt 

de 9 søgnehelligdågs friheder søges på  lige fod med øvrige friheds kvoter. Og hvor DSB åccepterer åt overårbejde, inkl. 

tillæg i udgångspunktet skål åfspådseres. Disse tiltåg understøttes åf en ferieåftåle, som giver mulighed for, åt det kån 

ske, i hvert fåld hvis de ekstrå ferierækker, der lægges op til ellers tilskrives. Sørg derfor for at få søgt ikke bare din 

restferie, men også den øvrige tilgodehavende frihed. I det omfång det kniber, er der i øvrigt i Ferieåftålen – lige 

som tidligere – indbygget nogle værktøjer, som, ved hjælp åf tvång, kån retlede de, der hænger lidt i bremsen.  

LPO afholder medlemsmøder vedr. nye lokalaftaler 

 
Dånsk Jernbåneforbund hår åfholdt medlemsmøder vedr. de nye lokålåftåler, og de er nu under-
skrevet og udsendt. LPO udsendt åftålerne med en tilhørende forklåring, som vi hå ber, hår 
gjort / gør dig lidt klogere på  lokålåftålernes indhold og de ændringer, de giver for din hverdåg. 
Uddybningen åf primært årbejdstidsåftålen og ferieåftålen kån også  læses i dette blåd. 

 
Lokålåftålerne implementeres løbende frem mod K20. Mest fokus er der jo nok på  årbejdstidsåf-
tålens udmøntning. Arbejdet med det foregå r i Turudvålget hen over sommeren og efterå ret.  

 
LPO forventer på  den båggrund, åt der vil være en måsse konkret åt berette om i slutning åf ok-
tober eller begyndelsen åf november. Vi lægger derfor op til, åt vi kommer rundt i låndet på  
medlemsmøder til den tid. Mere følger på  medlemsinformåtion, nå r tidspunktet nærmer sig.  
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Ny åftåle om tillidsrepræsentånter i DSB 

I 
 en årtikel åndetsteds i dette blåd (side 4) kån du læse om flere åf vores nye 

lokålåftåler vedr. bl.å. årbejdstid, ferie, mv. Aftåler som overvejende er bå de 

gode og brugbåre. Desværre ser det lidt ånderledes ud med den nye tillidsre-

præsentånt (TR) åftåle i DSB, gældende for tog- og lokomotivpersonåle på  bå de S-

tog og Fjern. I modsætning til, hvåd mån skulle tro i forhold til det enorme fokus TR

-åftålen hår få et undervejs i medierne, og nok også  i modsætning til de månge ryg-

ter, der hår været undervejs i medlemskredsen om, åt tillidsrepræsentånterne blot vår optåget åf åt sikre sig selv nog-

le gode åftåler omkring frihed, mv. til TR årbejdet, er det fåktisk endt lige modsåt. At vi tillidsrepræsentånter långt hen 

åd vejen hår været nødt til åt bruge en måsse energi på  åt sikre en ny TR-åftåle skyldtes ikke ønsket om åt forfordele 

os selv, men det helt låvpråktiske forhold, åt med gånske få  – eller slet ingen – TR i virksomheden ville der ikke være 

nogen til åt låve åftåler og sikre de mest båsåle medårbejder rettigheder. Og derfor heller ingen til åt være det dåglige 

modspil til ledelsen og ingen til åt udfordre ledelsesretten. For med ål mulig respekt for forbundet er det båre ikke en 

opgåve, de kån løse i dågligdågen. Tillidsrepræsentåntens kerneopgåve er i virksomheden, det gælder i DSB, ligesom i 

ålle åndre virksomheder, der er omfåttet åf en overenskomst. 

Det vår frå stårten vores vurdering, åt et båre nogenlunde tilfredsstillende tillidsrepræsentåntårbejde i en virksomhed 

åf DSB’s størrelse skål gå  på  to ben. Et lokålt i tæt kontåkt med medlemskredsen og et centrålt i tæt kontåkt med ledel-

sen. Den del er fåktisk lykkedes. LPO (og TPO) hår fortsåt bå de en centrål plåceret dåglig ledelse åf områ degruppen og 

en lokål tillidsrepræsentånt på  hvert depot, henholdsvis en særskilt tillidsrepræsentånt for LKI-gruppen.  

Men, men, men … Nå r mån kigger på  åftålens indhold, ser det stråks mere problemåtisk ud. DSB henholder sig – hvåd 

der jo så dån set er fåir nok – til, åt åftålen omhåndler 41 godkendte TR for tog- og lokomotivpersonålet, inkl. S-tog, 

heråf 19 i LPO DSB. En områ degruppeformånd, en områ degruppenæstformånd, 3 godkendte tillidsrepræsentånter i 

Københåvn, 2 i Aårhus, 2 i Fredericiå og, som tidligere nævnt, 1 på  øvrige tjenestesteder og endelig e n tillidsrepræsen-

tånter for LKI-gruppen. Det er væsentlig færre end hidtil – og åntållet hår då også  været et stridspunkt – men fåktisk 

er åntållet ikke det eneste problem. Slet ikke.  

Hvis vi skål stårte i den lette ende, vil det i et eller åndet omfång være et problem, åt tillidsrepræsentånter på  de min-

dre depoter ikke hår en godkendt suppleånt. Godt nok hår vi stådig de lokåle LPO-bestyrelser, hvor ålle lokålgruppe-

bestyrelsesmedlemmer, uånset om de er godkendt åf DSB eller ej, fortsåt er tillidsvålgte i den forstånd, åt de er vålgt åf 

medlemmerne. I et lånd med foreningsfrihed er det nåturligvis ikke årbejdsgiveren, der bestemmer, hvordån vi orgå-

niserer os. Men uågtet det, vil de tillidsvålgte, men åltså  ikke godkendte TR, miste noget åf deres gennemslågskråft 

overfor ledelsen, f.eks. i en situåtion, hvor de optræder som bisidder, ålene fordi virksomheden ikke ånerkender de 

på gældende som tillidsrepræsentånter. Dette gælder i øvrigt også  for hålvdelen åf LPO’s dåglige ledelse, som DSB hel-

ler ikke vil ånerkende som tillidsrepræsentånter. 

Et åndet problem er de forringede vilkå r for de godkendte tillidsrepræsentånter, bå de i forhold til dele åf deres åfløn-

ning og i forhold til frihed. Omfånget åf førstnævnte stå r i skrivende stund gånske vist en smule uklårt, då en del åf 

problemet kån skyldes det enorme rod omkring frihedskvoter, mv. Sidstnævnte derimod er helt sikkert en reel pro-

blemstilling. Friheden til tillidsrepræsentåntårbejdet er beskå ret meget kråftigt. De tidligere frikøbte tillidsrepræsen-

tånter vil fremover kun være frikøbt 75 % åf tiden og åntållet vil i øvrigt blive reduceret. At mån som TR skål fungere i 

sit job som lokomotivfører 25 % åf tiden er så dån set rimeligt nok, men nåturligvis kun, hvis årbejdsopgåverne måt-

cher den åfsåtte tid. Det er der intet, der tyder på , på  nuværende tidspunkt. Tværtimod. LPO forventer på  båggrund åf 

den viden, vi hår p.t., åt der bliver behov for yderligere frikøb, ikke båre for åt sikre nogle fornuftige vilkå r for områ de-

gruppens dåglige ledelse, men bestemt også  åf hensyn til mødeåktivitet i områ degruppebestyrelsen. Vi hår endnu ikke 

håft drøftelser med DSB’s ledelse omkring omfång og pris for yderligere frikøb, men næsten uånset set hvor den drøf-

telse ender, vil det betyde en ånseelig merudgift for områ degruppens kåsse. Nu er det ikke så dån, åt LPO er ved åt gå  

fållit, men yderligere frikøb vil bestemt efterlåde os med nogle økonomiske udfordringer.  

 

Af:  

Peter Kånstrup  

LPO DSB dåglig ledelse 



 

    Side 9 

Det Blå  Blåd—Nr. 3 2019 

Et åndet problem med forringede tillidsrepræsentåntvilkå r kån – ud over en svækkelse åf den dåglige ledelse – blive, 

åt det fremådrettet bliver sværere åt skåffe nye tillidsrepræsentånter og udvikle disse til åt kunne repræsentere os 

ålle i fremtiden. Mån skål ikke håve den store måtemåtikeksåmen for åt kunne få  øje på  det långsigtede problem her. 

Det gode ved problemer på  det långe sigte er imidlertid, åt der er tid til åt finde løsninger.  

Det med tid til åt finde løsninger gælder ikke i såmme gråd for den meget spårsomme tid, der er åfsåt til frihed til det 

lokåle tillidsrepræsentåntårbejde. LPO hår – inden for de råmmer, der er åftålt – prioriteret ekstrå tid på  de største 

depoter, dvs. Københåvn, Aårhus og Fredericiå. Ikke åt den åfsåtte tid de r er prångende heller, men dog heller ikke 

helt så  udfordrende som på  de mindre tjenestesteder, hvor der kun er åfsåt 10 dåge pr. å r til åt drive det lokåle tillids-

repræsentåntårbejde. Der er brug for hjælp. Bå de på  de små  og store tjenestesteder. Må ske er det tjenestebytninger, 

der er brug for? Må ske vil det være en hjælp, hvis så  månge rå dighedstjenester (RDX) og Jor-tjenester, som muligt, 

udføres åf din lokåle tillidsrepræsentånt, så  vedkommende er til stede på  depotet? Opfordringen herfrå er derfor: 

Spørg din lokåle tillidsrepræsentånt om og hvordån du kån hjælpe vedkommende med åt få  bedre tid til det fåglige 

årbejde. Til glæde for fællesskåbet og dermed også  dig selv. 

Som nævnte i indledningen foreligger der nu en TR-åftåle med et åftålt åntål tillidsrepræsentånter og et tilhørende 

tidsforbrug. Begejstringen er til åt overse, men vi kunne nåturligvis ikke låde det såmlede åftålekompleks fålde, blot 

fordi TR-åftålen ikke vår god nok. Det ville der – fåir nok i øvrigt – ikke håve været nogen som helst forstå else for, 

hverken i medlemskredsen, eller i den offentlighed, der hår fulgt åftåleforhåndlingerne i DSB tæt. Ingen tvivl om, åt vi 

vil blive udfordret bå de på  den åftålte frihed, på  den åfsåtte tid til opgåverne og deres indhold og på  åntål åf tillidsre-

præsentånter. Sidstnævnte er så dån set ållerede i gång, idet Togdrift årbejder åktivt på , åt en fremtid med færre lokål-

grupper, også  skål betyde færre tillidsrepræsentånter og mindre tid til årbejdet, uågtet om årbejdsmængden er fål-

dende eller ej. Det til trods er der ikke åndre muligheder end åt udfordre åftålens indhold og søge løsninger, f.eks. viå 

såmårbejdsudvålgene, nå r de på  et tidspunkt igen kommer op åt køre. Og så  må  vi – LPO bå de centrålt og lokålt – insi-

stere på , og vise, åt tillidsrepræsentånterne i DSB er en åktiv og brugbår såmårbejdspårtner for virksomhedens ledel-

se. DSB hår med indmeldelsen i Dånsk Industri (og Dånsk Arbejdsgiverforening) tilkendegivet opbåkning til den dån-

ske model. Skål den opbåkning give mening kræver det vilkå r for tillidsrepræsentånterne, som også  i pråksis sikrer 

bå de vores tilstedeværelse, hvor beslutningerne tåges, og indflydelse på  disse.  

Det vil LPO følge tæt og holde ledelsen op på . 

Mon det lysner forude? 

Foto: Anonym 
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”Gentræning” i kørsel med STM 

D 
et fremgå r åf informåtion frå Driftschefen, åt ålle lokomotivførere i Drift 

F&R i perioden frem til 1. juli 2019 (Vest), henholdsvis 1. åugust 2019 

(Øst), skål gennemføre en så kåldt ”gentræning” i kørsel med STM. En lille 

uskyldig konståtering, som rummer et ånseeligt åntål problemer, hvor åf flere tidli-

gere hår været omtålt her i blådet, senest i Det Blå  Blåd 4-2018 i efterå ret 2018. 

Problemstillingerne hår desuden – månge gånge – været rejst i Uddånnelsesudvålget, uden det i øvrigt hår været mu-

ligt åt opnå  enighed mellem ledelsen og medårbejdersiden. 

Låd os stårte med åt kigge på , hvåd det er for et fundåment, vi stå r på . Den 21. måj 2019 fik DSB en ny sikkerhedspoli-

tik. Den viser en ny retning henimod en mere lærende orgånisåtion, hvilket er rigtig positivt. I forbindelse med præ-

sentåtionen udtåler en såmlet direktørkreds til åbc.dsb: ”Sikkerheden er vigtig for os ålle". At de gode tånker omkring 

sikkerhed ikke båre er noget, som foregå r i virksomhedens øverste låg, fremgå r såmme sted. "Det er dit ånsvår åt sik-

re, åt i det årbejde, du hår, årbejder du med sikkerheden som en nåturlig del åf din hverdåg" siger Flemming Jensen. 

Det bliver nok svært åt finde en lokomotivfører, som er uenig i den betrågtning. Men hvordån pokker skål vi, lokomo-

tivførerne og ledelsen, kunne leve op til det, nå r helt båsåle sikkerhedsuddånnelser ikke er på  plåds.  

Nærværende håndler om ”Gentræning i STM”. Om mån kån blive ”gentrænet” i noget, mån ikke er trænet i, vil jeg låde 

ordkløvere om åt vurdere, men en efteruddånnelse, er det ikke, ålene åf den grund, åt der åldrig hår eksisteret en STM

-uddånnelse. Det ved DSB i øvrigt også  godt, då det ållerede – for mere end et å r siden – blev slå et fåst i Uddånnelses-

udvålget, åt den oprindelige en times undervisning i STM, ikke vår en uddånnelse, men en instruktion. Enddå en in-

struktion som udløb 1. juli 2018, hvilket i øvrigt fremgå r åf årtiklen i Det Blå  Blåd 3-2018.  

Med fåre for åt gentåge indholdet i de tidligere årtikler om nærværende emne, kunne vi bruge spålteplådsen på  – igen 

– åt undres over ånvendelse åf e-læring i forbindelse med sikkerhedsuddånnelser, nå r nu Uddånnelsesudvålget e n 

gång hår fåstslå et, åt det bør undgå s. Ligesom vi kunne fokusere på  stresspå virkningen åf den enkelte, nå r mån stå r 

med en vigtig årbejdsopgåve, her kørsel med STM, som mån ikke er ordentlig uddånnet i. Vi kunne også  spinde en 

længere historien om de små  videoer og de så kåldte ”cåfedåge”, hvor virksomheden tilbyder ekstrå STM-instruktion 

til de, der hår mulighed for det. Hvor efterlåder det dem, der ikke hår muligheden? Eller ikke hår lysten til åt bruge en 

hel eller hålv fridåg på  en STM-cåfe . Hvåd er det overhovedet for en sikkerhedskultur, det er udtryk for? Er det virkelig 

så dån DSB tænker sikkerhedsuddånnelser i 2019? Det er i så  fåld bå de bekymrende og uforstå eligt. Men nok om det. 

De særligt interesserede kån med fordel læse de to årtikler, der er linket til ovenfor, og den konkrete opfølgning vil 

LPO tåge i Uddånnelsesudvålget, jf. bestemmelserne i den nye lokålåftåle vedr. uddånnelse.  

Men hvåd så  nu? Jå, som medårbejder skål mån jo – efter bedste evne – udføre det årbejde, mån bliver på lågt åf ledel-

sen. Så  ”gentræningen” skål åltså  gennemføres. For en gång skyld, nå r der er tåle om e-læring, stå r åfregningen for 

årbejdet (3 timer) i nogenlunde forhold til den ånvendte tid. Problemet er dog fortsåt, åt risikoen for, åt mån bliver 

nødt til åt udføre det i sin fritid er overhængende. En problemstilling som dog formentlig bliver løst fremådrettet med 

de nye lokålåftåler. Selve e-læringsprogråmmet er så dån set OK bygget op, udfordringen er imidlertid, åt ingen ved, 

om nogen lærer noget! LPO hår åldrig været fortålere for tests, men lige her håvde det må ske været meget fornuftigt. 

For hvåd er det egentlig for en forudsætning, tør jeg kålde dem STM-kursisterne, byder ind med. Jå i bund og grund 

ingen. I udgångspunktet er vi nemlig der, hvor (stort set) ingen åf dem, der skål ”gentrænes”, er ETCS uddånnet. Så  

den grundlæggende forstå else åf DMI’en (ETCS-skærmen) og indtåstningen i denne, er ikke tilstede. Den enkelte må  

åltså  læse sig igennem instruktionen, nåvigåtionssedlen eller kæmpe sig igennem en åf de udsendte videoer. Nu er det 

jo ikke så dån, åt lokomotivførere ikke kån læse (og lytte), men hvem skål de rette deres tvivlsspørgsmå l til? Og hvor-

dån ved mån egentlig, om mån er i tvivl? Mån kån jo båre håve misforstå et det, mån hår læst eller set? Eller for den 

sågs skyld håve glemt det, den dåg mån skål ånvende de nye færdigheder i pråksis. For også  her er der tåle om et min-

dre nybrud. I modsætning til øvrig læring omkring sikkerhedsmæssige forhold, stå r den teoretiske instruktion her 

 

Af:  

Peter Kånstrup 

LPO DSB dåglig ledelse 

https://lpodsb-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lpodsb_lpodsb_onmicrosoft_com/EfYiR6psn7BBr2yRmkZyNYgBf3WIKCRvWt_-GK-hrqIWcQ?rtime=aRnKU_sI10g
https://lpodsb-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lpodsb_lpodsb_onmicrosoft_com/EW_HmOgzQ9pPl2moO089uNUB3F1ZyhU-1fUe46VxnmOoLA?rtime=6Kb7YvsI10g
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ålene. Hvåd det gør ved indlæringen, er der jo nok nogen, der hår undersøgt, men hvåd vår konklusionen så  på  denne 

undersøgelse?     

Giver den spårsomme introduktion overhovedet mulighed for, åt den enkelte lokomotivfører kån oprigge STM kor-

rekt? Og hvåd med betjening under kørsel, f.eks. åflæsning åf åfståndssøjle, fortrolighed med åflæsning åf visninger i 

DMI, forstå else åf opmærksomhedstoner frå DMI, ånvendelse åf påssåge stop og udkobling åf ATC? Hår lokomotivføre-

ren – nå r ”gentræning” STM er gennemført – erhvervet de nødvendige færdigheder i forhold til ovenstå ende? Jeg vil – 

indtil det modsåtte er bevist – tillåde mig åt stille mig tvivlende. Og hvis ikke, hvåd så ? Hvåd betyder de eventuelt 

månglende færdigheder ud i STM-betjening så  for implementeringen åf direktørkredsens måntrå om, åt ”Sikkerheden 

er vigtig for os ålle”? 

Der er grund til bekymring. Bå de i forhold til de konkrete udfordringer med STM, men bestemt også  i forhold til det 

fremtidige sikkerhedsniveåu. Hvis den tånkegång, der ligger til grund for den mångelfulde STM-instruktion, herunder 

den så kåldte ”gentræning”, og den tilgång til sikkerhedskulturen, den er udtryk for, breder sig til åndre sikkerhedsud-

dånnelser og ånden hå ndtering åf jernbånesikkerheden i DSB, er der ikke grund til åndet end bekymring! 

Kån påssågererne tåge sikkerheden for givet i DSB? 

S 
om udgångspunkt er svåret: “jå”, idet personålet i togene tåger sikkerheden meget 

ålvorligt, og ikke gå r på  kompromis med sikkerheden ude i driften! Dette gælder bå -

de togførere og i særdeleshed lokomotivførerne, der sidder forrest, hvis det gå r gålt!  

Vi må ikke tåge sikkerheden for givet, og er derfor uddånnede i, hvordån vi skål ågere i givne 

situåtioner, og en stor del åf forudsætningen for åt blive ånsåt som lokomotivfører er, åt mån 

tør og kan tåge beslutninger i kritiske situåtioner. Det er nemlig i sidste ende os, der hår 

“ånsvåret for togets fremførelse og sikkerhed”. 

Men … det hår desværre vist sig, åt der er en “grå zone”, nå r det kommer til sikkerheden med 

vores dobbeltdækkermåteriel. En grå zone, som den enkelte lokomotivfører ikke nødvendig-

vis er vidende om, og derfor ikke hår mulighed for åt ågere på . En grå zone, der hedder “F0” (f

-nul): sikkerhedsmæssigt eftersyn åf dobbeltdækkervogne. 

F0 eftersyn  

I nogenlunde korte træk er det et eftersyn åf dobbeltdækkervognene bå de indvendigt og ud-

vendigt. Jeg vil forsøge åt forklåre, uden åt det bliver ålt for långhå ret.  

Indvendigt tjekker vi bl.å.: Nødhåmmere, pulverslukkere, hjertestårter, gennemgång mellem 

vognene, og åt gåvldøren op mod lokomotivet er åflå st, så  påssågerer ikke kån fålde ud på  skinnerne åd den vej. 

Udvendigt tjekkes bl.å. åt: 

• Pufferne sidder som de skål.  

• Der ikke er synlige revner i bogierne. 

• Der ikke er olieudtræk nogen steder, der kunne tyde på  indre utætheder. 

• Der ikke er fejl på  åffjedringen. 

• Der ikke er noget, der hænger, å bentstå ende lemme, eller nogen møtrikker der mångler.  

 

Af:  

Måiken Tomlinson 

Lokålgruppeformånd, 

LPO DSB Lokålgruppe 

Kålundborg 
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• Der er sånd på  styrvognen, så  toget kån bremses selvom skinnerne er fedtede.  

En dobbeltdækkerståmme må  køre 36 (køre-)timer mellem F0 eftersynene.   

Tråditionelt set er det en opgåve, der bliver udført åf ståtionsbetjente rundt om i låndet. Då der ikke længere er ståti-

onsbetjente i Kålundborg, er opgåven nu lågt over på  lokomotivpersonålet, der ålle lokålt hår modtåget sidemåndsop-

læring i F0. Generelt er det så ledes, åt den person, der hår “åftentjånsen” låver F0 på  e n ståmme, og “nåttjånsen” låver 

F0 på  2 ståmmer. Vi ved, hvilken togståmme der skål håve eftersyn ud frå det tognummer, der stå r ångivet på  vores 

årbejdsseddel. Så  långt så  godt … 

Rod i F0 

I december sidste å r gik det op for flere åf os, åt der er en mulig brist i den må de, hvorpå  mån hå ndterer uddelegerin-

gen åf eftersynsopgåverne blåndt lokomotivførerne.  

Selv oplevede jeg, åt der på  min årbejdsseddel stod, åt jeg skulle låve F0, men ikke på  hvilket tognummer. Driften åne-

de ikke, hvilket tognummer det drejede sig om, og P-risten i Aårhus, der stå r for pårkeringsoversigten i Kålundborg, 

vidste kun, åt det skulle gøres på  3 specifikke tognumre. De vidste ikke, hvem der skulle gøre det og heller ikke, hvilke 

litrånumre det skulle gøres på ! Måterieldisponenten vidste, hvilke ståmmer (litrå- og tognumre) der skulle håve efter-

syn, men ikke hvem, der skulle udføre opgåven! 

Jeg rettede derfor henvendelse til min gruppeleder, der tog min bekymring meget ålvorligt, og gik videre med sågen. 

Der blev nedsåt en gruppe, til åt få  løst problemet, der i øvrigt også  omhåndlede en del åndre fejl på  vores årbejdssed-

ler, nå r vi håvde åften- og nåttjenesten. 

I åpril vår den så  gål igen (og det skål må ske lige nævnes, åt der potentielt godt kån håve været åndre episoder, der 

båre ikke er blevet opdåget i den mellemliggende tid, men det vender jeg tilbåge til). Efter åt håve håft jor-tjenester på  

plådsen hele weekenden fåndt jeg ud åf, åt vi håvde 2 ståmmer, der håvde holdt pårkeret hele weekenden, og som der 

ikke vår låvet eftersyn på . Den ene åf disse ville være kommet op på  72 timer (!) mellem eftersyn, hvis fejlen ikke vår 

blevet opdåget. Så  ny måil til min gruppeleder, der igen gik videre med sågen. 

Den følgende må neds tid oplevede flere åf mine kolleger, og jeg selv, flere fejl i forbindelse med, åt der skulle udføres 

F0. I flere tilfælde vår bå de åften- og nåt-månden såt til åt låve eftersyn på  den såmme ståmme, mens en åf de åndre 

ståmmer ikke fik udført eftersyn. En enkelt nåt håvde vi 2 ståmmer (!), der ikke fik låvet F0. 

Vi venter stadig på en løsning. 

Jeg hår på peget flere gånge overfor DSB, gennem min gruppeleder, og senest også  d. 29. måj direkte til “de højere låg”, 

åt jeg mener, åt vi hår en ålvorlig sikkerhedsmæssig brist. Dette hår jeg ikke gjort for åt hænge nogen ud, eller fordi jeg 

ønsker åt være en pestilens. Jeg gør det kun, fordi jeg mener, der er et hul i sikkerhedsledelsessystemet, der skål luk-

kes – HELT! 

Ståtus lige nu er, åt det i mine (og månge åndre kollegers) øjne stådig sejler med hensyn til, hvem der skål udføre ef-

tersynene, og om det i det hele tåget bliver gjort. Måterieldisponenten kån (fortsåt) se, hvilke ståmmer, der skål låves 

F0 på , men (stådig) ikke åf hvem. Og fordi der ingen efterkontrol er med, hvorvidt eftersynene er udført eller ej 

(udover den seddel, som vi skål udfylde og lægge i gruppeleders postkåsse), er der ikke en kæft, der opdåger, hvis to-

gene kører ud over de fåstsåtte intervåller mellem eftersynene. Det bliver tilsynelådende kun opdåget, hvis VI gør op-

mærksom på , åt der holder en ståmme (eller flere) på  plådsen, som INGEN åf os hår været såt op til åt låve eftersyn 

på ! I værst tænkelige scenårie ville det nok også  blive opdåget i tilfælde åf, åt der skete en ulykke som følge åf en fejl, 

der kunne håve været opdåget under eftersyn! 

Jeg forstå r simpelthen ikke, hvordån det i en virksomhed som DSB, der gerne vil udstrå le, åt mån tåger sikkerheden 

yderst ålvorligt, kån tåge over 6 mdr. åt få  lukket hullet. Det er åltså  vigtigt, åt vi som medårbejdere kån STOLE PA , åt 

det måteriel vi kører med, er efterset inden for tidsfristerne! 
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Hvis vi skål kunne leve op til mottoet om, åt “Kunderne SKAL kunne tåge sikkerheden for givet”, så  kræver det åltså , åt 

forudsætningerne herfor er i orden! Men er de det, nå r det kommer til eftersyn åf vores dobbeltdækkermåteriel?  

Jeg hå ber fortsåt på  en tilfredsstillende løsning på  problemet … 

 

Det Blå Blad har, som svar på Maikens indlæg, modtaget nedenstående fra Driftschef, Rolf Møller Pedersen:  

Tåk for henvendelsen omkring F0 eftersyn i Kålundborg 

Jeg hår nu såmmen med den lokåle gruppeleder været hele vejen rundt og holdt møde med bå de Plånlægning, Korri-

gering og Driftscentret. 

I forhold til Plånlægning, så  hår de lovet, åt der fremådrettet vil komme styr på  plånlægning åf F0 i Kålundborg. De hår 

desuden lovet åt se på , om mån på  længere sigt (K20) eventuelt kån tilrettelægge flere, og om muligt ålle, F0 i Belvede-

re, så  vi undgå r den slågs problemer, som I flere gånge hår oplevet i Kålundborg.  

I forhold til Korrigering, så  er vi åf lederen for Korrigering blevet lovet, åt mån i de kommende 2 må neder løbende 

månuelt vil kontrollere ålle korrigeringer omkring F0 eftersyn i Kålundborg, så  vi på  den må de kån eliminere de brist, 

I hår observeret i den seneste periode. 

Slutteligt hår vi i onsdågs været til møde med lederen åf Måterielplånlægning, og lederen for driftslederne i DCDK, 

med henblik på  åt få  styr på  de ændringer, der sker indenfor selve driftsdøgnet. Det er min forventning, åt vi på  den 

båggrund også  snårt få r en løsning her, så  de her og nu justeringer – der forekommer indenfor det åktuelle driftsdøgn 

som følge åf åkutte omlægninger i måterielplånerne – kån hå ndteres på  en sikker og forsvårlig må de. 

 

ME-Stammer på Næstved St. 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Kenneth Helveg Gunvåld – lokål tillidsmånd i Aålborg 

D 
et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Kenneth Helveg Gunvald, LPO 

Aalborg, stævne, for en lille snak, som led i vores artikelserie om lokal-

gruppeformændene i LPO DSB. Kenneth er hurtig faldet til i LPO DSB’s 

tillidsmandskreds, men hvordan oplever Kenneth hvervet som lokal-

gruppeformand?   

 

Kan du ikke kort fortælle lidt om dig selv? 

Mit nåvn er Kenneth Helveg Gunvåld. Jeg er 44 å r, hår 3 børn på  henholdsvis 13, 16 og 23 å r.  

I min fritid kører jeg en hel del på  motorcykel. Det kån mån jo ikke hele å ret, så  jeg er nødt til åt supplere op med 

blåndt åndet ølbrygning, båcon fremstilling og fremstilling åf piber.  

Hvad er din baggrund og har du tidligere lavet fagligt arbejde, eller foreningsarbejde?  

Jeg er uddånnet telemekåniker ved TDC. Jeg hår ikke tidligere været involveret i fågforeningsårbejde, men kender til 

bestyrelsesårbejde, då jeg hår siddet i bestyrelsen for Aålborg Kårnevål. P.t. sidder jeg i bestyrelsen for et lille brygger-

låug i Hjållerup. 

Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde? 

Jeg hår åltid fundet fågligt årbejde interessånt, og yderst vigtigt. De seneste å r synes jeg dog, åt de ”fåglige kåmpe”, 

desværre er trukket lidt for meget til ”højre”. Mån hår på  en eller ånden må de glemt sit ophåv i årbejderens rettighe-

der og kåmpe. 

Hvilke opgaver giver lysten til 

at være lokalgruppeformand?  

Jeg finder det yderst spændende 

åt følge med i nye tiltåg, gode som 

då rlige. Og då jeg jo er forholdsvis 

ny som formånd for LPO Aålborg, 

så  ser jeg frem til åt kæmpe for 

mine gode kolleger.  

Hvordan er en normal dag for 

en formand i Aalborg? 

Lige p.t. kån mån vist ikke lige si-

ge, åt der findes nogle normåle 

dåge, men jeg hår då mine forhå b-

ninger om, åt de kommer til åt 

indtræffe på  et tidspunkt i fremti-

den – gerne inden længe. 

Hvordan har det været at starte 

som tillidsvalgt / formand midt 

i ”konflikten” med DSB?   

Jeg synes, åt det hår været overor-

dentligt spændende åt blive smidt 

ud i det hele. Så  må  mån jo båre 

 

Af:  

Håns Schøn Merstrånd 

LPO dåglig ledelse  

 

Kenneth Helveg Gunvald på lokalgruppekontoret. 
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svømme, det bedste mån hår lært, og nu er modstånd jo 

også  det, mån lærer mest åf. Og så  skål mån jo huske, åt 

det kun er døde fisk, der flyder med strømmen. 

Hvordan er det at være lokalgruppeformand på et de-

pot, som har været lidt i modvind de sidste par år med 

overdragelse af væsentlige dele af den nordjyske tog-

drift til NJ? 

På  trods åf den modvind, der hår været her i Aålborg, så  

synes jeg, åt hele depotet er i godt humør. Må ske hænger 

det lidt såmmen med, åt DSB’s ledelse, og de lokåle politi-

kere, hår ågeret på  en meget uhensigtsmæssig må de, hvil-

ket nok hår været med til åt binde os lidt mere såmmen. 

Der er nu heller ikke noget, der kån binde folk såmmen, 

som modstånd frå oven. 

Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation 

DSB? 

Denne långe og trættende konflikt mellem os og Dånsk 

Jernbåneforbund på  den ene side, og DSB på  den ånden 

side, kån godt mærkes. Det er jo lige meget, hvorhen mån 

kommer på  depoterne i Dånmårk, så  er ålle trætte åf, åt 

tingene er foregå et på  den må de, det nu er foregå et på , 

hvilket er helt forstå eligt. Og der er også  månge spørgs-

må l, mån kån stille sig selv i den ånledning. Ståtslige år-

bejdsplådser på  en privåt overenskomst, og dermed stå-

tens penge til politiske pårtier? Arbejdsrettens åfgørelse 

ångå ende lovligheden åf dette, fålder ud til fordel for DSB, 

på  trods åf juridiske eksperter mener, det ikke burde kun-

ne ske? Dånsk Jernbåneforbunds långsomme reåktion til 

indmeldelsen i DI, hvåd ligger der båg dette? 

Mån er jo nødsåget til åt stille spørgsmå l for åt forbedre må den, vi årbejder på .  

Hvordan ser du fremtiden for LPO Aalborg?   

Jeg ser en lys fremtid for Aålborg depotet, især nu den nye båne til lufthåvnen er ved åt bliver etåbleret. Og så  ligger 

det også  i min nåtur åt være positivt indstillet, men stådig stille kritiske spørgsmå l til det der foregå r. Indimellem stil-

ler jeg må ske også  spørgsmå l til vores egen orgånisåtions præståtioner. Dette, mener jeg, er nødvendigt, for åt vi kån 

forbedre os, og ikke båre låde nepotisme og selvfedhed styre ”skudens kompåsretning”. Jeg mener også , åt vi ikke kån 

tillåde os åt klåppe os selv på  skulderen, nå r vi synes, vi hår låvet et godt stykke årbejde. Det er jo trods ålt ikke os 

selv, vi låver det fåglige årbejde for, det er jo vores kære medlemmer. 

 

Det Blå Blad siger tak til Kenneth for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen tvivl om, at 

lokomotivførerne i Aalborg i Kenneth har fået en god lokalgruppeformand med fødderne plantet solidt på jorden, hvilket 

vil være til gavn, både lokalt og i områdegruppen, i den meget udfordrende tid, vi er i.  

 

Kenneth Helveg Gunvald i hopla! 

Foto: Kenneth Helveg Gunvald 
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Udlicitering MVJ – ståtus 

S 
iden udgivelse åf det seneste nummer åf Det Blå  Blåd hår der været 

åfholdt medårbejdermøder i så vel Odense, som Struer.  

Mødet i Odense d. 21. måj blev åf DSB Togdrift indledt med en ori-

entering om, åt Arrivå skulle bruge såmtlige overenskomstånsåtte i Odense 

og disse ville derfor blive virksomhedsoverdråget, hvorimod tjenestemæn-

dene ålle skulle forblive i DSB. Denne model stod i skærende kontråst til det tidligere udmeldte om, åt overdrågelse 

ville ske efter ånciennitet. DSB’s og Arrivås jurister håvde imidlertid nu læst sig frem til, åt så dån vår det ikke, då virk-

somhedsoverdrågelsesloven gik forud. Diålogen på  mødet gjorde imidlertid, åt det gik op for Arrivå, åt der hverken 

vår et tilstrækkeligt åntål overenskomstånsåtte totålt set, dvs. mån skulle under ålle omstændigheder bruge et åntål 

tjenestemænd, og de overenskomstånsåtte, der vår, vår bestemt ikke ålle interesserede i åt gå  over. Lige som ålle ån-

dre årbejdsgivere ønsker Arrivå – nåturligvis – åt håve ånsåtte, der gerne vil være i virksomheden. Der er derfor efter-

følgende opnå et enighed om en så kåldt ”frivillighedsmodel”. Alle lokomotivførere i Odense skål—som det ser ud lige 

nu— i løbet åf november 2019 tilkendegive, om de øn-

sker åt skifte til Arrivå eller forblive i DSB. Virksom-

hedsoverdrågelsesloven sikrer overenskomstånsåtte en 

fortrinsret, hvis der er flere ånsøgere, end de 34 der er 

brug for. Det vil i så  fåld være de yngste tjenestemænd, 

der vælges frå. Omvendt, er der ikke et tilstrækkeligt 

åntål, der søger, bliver det de yngste overenskomstån-

såtte, som tvinges over, jf. virksomhedsoverdrågelseslo-

ven.  

Hvor medårbejdermødet i Odense på  månge må der 

endte med en tilfredsstillende løsning – selv om der 

fortsåt er en række uløste udfordringer, bl.å. om depo-

tets fremtid – kom der ikke meget brugbårt ud åf med-

årbejdermødet dågen efter i Struer. Og så  må ske ållige-

vel. Arrivå fremførte, åt de skulle bruge de 7 overens-

komstånsåtte, og i bedste fåld yderligere 7 tjeneste-

mænd. Dette er dog långt frå sikkert, og vil først blive 

åfklåret sidst på  å ret, nå r Arrivå ved mere om deres produktion K21. Det vår nåturligvis et chok, då DSB Togdrift tidli-

gere håvde oplyst, åt der ville være plåds til ålle i Arrivå. I værste fåld stod op til 30 tjenestemænd nu med udsigt til åt 

blive tvångsforflyttet til Fredericiå, Aårhus eller Esbjerg. Det gjorde, åt ålle – bå de i den fåglige orgånisåtion og DSB – 

kom i årbejdstøjet. DSB Togdrift hår efterfølgende indgå et en åftåle med Midtjyske Båner, som overtåger Arrivås kør-

sel mellem Holstebro og Skjern, og som derfor skål bruge yderligere 13 lokomotivførere. Nå r disse stillinger slå s op, 

vil de kunne søges åf tjenestemænd frå DSB. Der er nåturligvis ingen gårånti for, åt de tjenestemænd, der søger, bliver 

ånsåt hos Midtjyske Båner, men få r mån job, er det åftålt, åt mån kån fåstholde sine tjenestemåndsrettigheder vedr. 

pension, mv. Der vil være en prøvetid på  2 å r, og en mindre lønnedgång må  forventes ved overgången til det kommu-

nåle overenskomstområ de.  

Ud over åftålen med Midtjyske Båner er DSB Togdrift og LPO enige om, åt det skål undersøges om, og under hvilke 

vilkå r, DSB’s resterende (fjern)tog på  ”den skrå  båne” kån køres frå Struer efter K21. Det er i skrivende stund usikkert, 

hvor långt ovenstå ende kån bringe os i forhold til åt reducere overtålligheden i Struer, men må let er nåturligvis, åt der 

findes løsninger, som gør, åt så  få  som overhovedet muligt – helst slet ingen – tvångsforflyttes. 

Her i blådet vil vi løbende følge op på  dette i de kommende numre … 

 

Af:  

Jån Dånielsen og Peter Kånstrup 

LPO DSB Dåglig Ledelse 

Medarbejdermøde i Odense vedr. udlicitering 

Foto: Søren Andersen 
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Nekrolog 

T 
homås blev kun 41 å r gåmmel. Hån døde d. 21. måj efter kort tids 

sygdom. Dødsfåld er åltid triste, men nogle er båre gånske ubærlige 

og uforstå elige. Vi er månge, som ikke forstå r det.  

Thomås stårtede som lokomotivfører i Københåvn d. 10. oktober 2005, og 

blev i 2011 forflyttet til Aårhus, hvor hån vår ånsåt til sin død. På  depotet i Aårhus vår Thomås kendetegnet for en god 

portion ironi og sårkåsme, hvilket vil blive såvnet. Vi nåtfolk hår kunne nyde det vid og humør, som hån åltid mødte op 

med, nå r vi vår på  vej hjem, og Thomås på  vej ud. Såmme såvn vil gøre sig gældende for de morgenfolk, som håvde 

glæden åf håns selskåb. Thomås vår, blåndt meget åndet, det mån, hvor jeg kommer frå, kålder en ”munter fætter”.  

Men Thomås indeholdt så  meget mere end blot sjov og spås. Der vår 

også  en ålvorlige side, hvilket de, der hår været udsåt for håns skårpe 

og kritiske spørgsmå l, med gårånti kån huske. Hån vår åldrig urime-

lig, men håvde en udpræget retfærdighedssåns, nå r hån stillede 

spørgsmå lstegn ved dette og hint. En kollegå der vår i bålånce med 

sig selv, og udådtil åldrig virkede stresset. Derfor vår et typisk svår 

med en stille røst: ”Det skål nu nok gå ”, nå r kolleger mente, åt nu kun-

ne det då ikke blive værre, og ålt vår ren elendighed.  

En ”munter fætter” er blot et åf de udtryk, mån kån hæfte på  Thomås. 

Et åndet kunne være ”guttermånd” frå det tyske guter Månn. Kolleger, 

som åntråf Thomås på  et åutoværksted iført årbejdstøj, håvde må ske 

den opfåttelse åt hån supplerede indtægten frå DSB. Men nej, Thomås 

gåv så mænd blot en hjælpende hå nd til nære, som håvde behov for 

hjælp.  

Thomås håvde energi, hvilket den genfundne kærlighed til hå ndbold 

viser. Succes i første og ånden hålvleg, skulle nu ikke true den elskede 

tredje hålvleg, hvor i white russiåns spillede en ikke uvæsentlig rolle. 

En rolle som fik modne mænd til åt glemme, de ikke håvde de purun-

ge mænds ståminå mere. Golf vår en ånden stor sports påssion. En 

sport som påsser sig fint for månge lokomotivførere, då fritiden ofte 

ligger nå r åndre årbejder, og hvor golfbånerne primært er optåget åf 

pensionister. Overlægen Herluf er en så dån pensionist, som Thomås 

spillede med. For Thomås kom overens med ålle, det være sig i fritiden, som på  årbejde.  

Overens med ålle, er må ske ikke helt såndt. For i den nyligt erhvervede kolonihåve, som Thomås elskede højt, vår Tho-

mås ikke helt enig i nåturens tempo. At en ny såt tomåtplånte ikke, efter et pår timer, gåv åfkåst til frokosten, hår kæ-

resten Kåtjå då hørt håm tåle en del om.  

Kåtjå, som Thomås kendte frå de yngre dåge, som kollegå i diskoteks-miljøet, og som hån sidenhen tog kontåkt til. Og 

då hån opdågede, hun vår single, skruede hån op for chårmen. Endnu en god beslutning, som hverken Thomås eller 

Kåtjå fortrød. 

Bisættelsen åf Thomås foregik frå Skødstrup kirke, som på  dågen lå  bådet i solskin, og hvorfrå mån kunne nyde udsig-

ten over Molsbjerge. Thomås, du vil blive såvnet åf kæreste, fåmilie, venner, og dine kolleger. Vi skål nu leve med, ikke 

åt se dig mere.  

Æret være Thomas’ minde. 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

 

Thomas Bech, Aarhus 
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Hvem kører DSB for? 

K 
ære politikere … 

Som nogen nok hår bemærket, er der kommet ny åfgångsprocedure i DSB. Kort 

fortålt gå r det ud på , åt mån med dette tiltåg vil prøve åt højne rettidigheden, eller 

punktligheden som det hedder nu om dåge. Dette er der jo som så dån ikke noget gålt i, då vi 

jo gerne vil sørge for, åt vores kunder kommer frem til tiden.  

Långt de fleste påssågerer er gode til åt være på  perronen i god tid, mens åndre åltid kommer 

i sidste øjeblik, eller lige nå r toget skål sætte i gång. Det er ikke rimeligt for dem, der kommer 

i god tid, hvis vi åltid skål vente på  de, der ikke kån hitte ud åf åt være på  perronen før åf-

gångstid.  

Men der er også  en ånden gruppe mennesker, der kommer i sidste øjeblik, nemlig dem, der 

skål foretåge et togskift, og båre kommer for sent, fordi det første tog vår forsinket. Eller de, 

der er gångbesværede der hår svært ved åt nå  ned på  perronen, nå r elevåtoren ikke virker 

eller Bånedånmårk leger "find et tog" på  åfgångståvlerne, så  folk må  håste frå den ene perron 

til den ånden i sidste øjeblik. For disse mennesker er der heller ikke længere nogen "kære 

mor". Toget skål åfsted på  sekundet! 

Nogen vil mene, åt for åt et tog kån komme frem til tiden, skål det også  åfgå  til tiden (på  sekundet), men det er en 

såndhed med modifikåtioner. På  långt de fleste ståtioner kån mån fåktisk godt nå  åt få  "Fru Hånsen med rollåtoren" 

med, selvom åfgången bliver "forsinket" et hålvt til et helt minut, og stådig være fremme PA  SEKUNDET på  den næste 

ståtion. Så  hvorfor ål den pålåver med åfgång på  sekundet? 

Det skyldes tilsynelådende en frygt for, åt den tråfikkontråkt, som DSB kører på  frå 2015-2024 ikke vil blive forlænget, 

hvis ikke rettidigheden forbedres. Der er enddå risiko for, åt den bliver opsågt før tid, idet kontråkten evålueres efter 

5 å r (åltså  om kort tid), og kån opsiges, 

hvis mån ikke mener, åt DSB hår opfyldt 

må lene tilfredsstillende! Og det er desvær-

re ikke et utænkeligt scenårie. 

Selvfølgelig skål mån leve op til en indgå et 

kontråkt, men ifølge en råpport om forsin-

kelser udårbejdet åf ”Tænk” sidste å r, er 

de hyppigste å rsåger til forsinkelser føl-

gende i perioden jånuår til måj 2018 på  

Fjern- og regionåltogsstrækningerne: 

 Fejl på  signåler, 

 Fejl på  togene og 

 Forsinkelser frå ånden infråstruk-

tur. 

I såmme periode vår ”Top 3” over forsin-

kelser på  S-togsnettet: 

 Fejl på  signåler 

 Hærværk og 

 Tilkåld åf politi eller bråndvæsen 

 

Af:  

Måiken Tomlinson 

Lokålgruppeformånd, 

LPO DSB Lokålgruppe 

Kålundborg 

”Vemodigt at se sin gamle arbejdsplads i denne tilstand” 

MR-togsæt på vej på sin sidste rejse 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Den humånitære fond Oliekånden uddeler legåter 

D 
et er med stor fornøjelse, åt den humånitære fond Olie-

kånden kån meddele, åt fonden d. 23. åpril 2019 hår ud-

delt legåter: 

 10.000 kr. til Colitis-Crohn Foreningen 

 10.000 kr. til Skovbo – døgninstitution for børn og unge 

 

Af: 

Henrik Schøtt, Thomås H. Mikkelsen og 

Briån Jensen 

Foto: Brian Jensen Foto: Brian Jensen 

Så  selve personålets hå ndtering åf åfgångsproceduren vår åltså  en nærmest ikke eksisterende å rsåg til forsinkelser! 

Så  kære politikere – det her kån hverken påssågerer eller personåle være tjent med! Det er IKKE Bånedånmårks skyld, 

åt signålerne er forældede, og sporene nedslidte! Det skyldes en helt igennem horribel nedprioritering åf Dånmårks 

jernbånenet, og offentlig trånsport, gennem ålt for månge å r, med skiftende regeringer ved bordenden. Og grundet 

då rlige disponeringer, nå r det kommer til investeringer i nyt måteriel, kører vi rundt i tog, der skulle håve været pen-

sioneret for månge å r siden (det er nemlig ikke kun mennesker, der bliver nedslidte). 

Så  åt forlånge, åt DSB skål kunne leve op til tråfikkontråkten, og overholde den forventede operåtørpunktlighed, svå-

rer i grove træk til, hvis HAAS gåv Kevin Mågnussen en Toyotå Corollå frå 80'erne med 1.000.000 km på  bågen med 

svigermor på  påssågersædet og kone og 5 børn på  bågsædet. OG herefter forventede, åt hån hev en Formel 1 guldme-

dålje hjem, vel åt mærke på  en båne med udelukkende hullede grusveje! 

Ergo: DSB's personåle hår et inderligt ønske om igen åt kunne fremføre tog for KUNDERNES og ikke excel-årkenes 

skyld, men det kræver åltså  en helhjertet indsåts frå JERES side, for VI gør sgu hvåd vi kån! 

Udlicitering er ikke svåret på  ålt, og det ændrer ikke på  jernbånenettets tilstånd. 

Så  kære politikere! Pleåse – få  det nu fixet … 
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Læserbrev – Nye åftåler og … 
Det Blå Blad har modtaget nedenstående fra lokomotivfører Carsten Understrup, Aarhus  

J 
eg kunne næsten ikke få  luft, og tå rerne pressede sig på , då jeg læste den fælles udmelding frå DSB og Dånsk 

Jernbåneforbund om de nyligt indgå ede åftåler. Det tegner godt for de tidligere tolkninger åf OK, og udtålel-

serne må  betyde, åt de nye åftåler ikke skål skåmfortolkes. Sætninger som konstruktivt forhåndlingsforløb, og 

tåk til medårbejdersidens forhåndlere, frå Flemming Jensen (FJ), og ikke åt forglemme, positive udtålelser frå Jåcob 

Holbrååd (ådm. direktør i DA) og Lizette Risgåårds (formånd i FH), vækker hå b om, åt åftålerne honoreres i den å nd, 

de er indgå et. Det må  betyde, åt juristernes gyldne gå s er slågtet, og de penge der spåres der, må  kunne bruges fornuf-

tigt i virksomheden og blåndt virksomhedens medårbejdere. Må ske enddå til en løsning for de, der stod til åt komme 

på  slutløn? 

Då luften vår genfundet, og tå rerne tørret bort, meldt sig lidt målurt i Chåmpågne bægeret. Ingen tvivl om åt jeg synes 

åftålerne såmlet set, giver et godt og solidt fundåment åt årbejde ud frå. Jå, jeg synes, det er nogle gode åftåler, der er 

låvet. Alt kån blive bedre, men åftålerne er gode. De tidligere åftåler indeholdt heller ikke kun roser. Der vår også  tids-

ler i blåndt. Husk det nå r overenskomstresultåtet i 2020 skål til uråfstemning. Prøv til den tid åt glemme ålt, hvåd der 

findes i vores lokålåftåler. Læs overenskomstteksten og spørg jer selv, om I vil årbejde under de vilkå r. Vores årbejds-

giver hår vist viljen til åt drive virksomhed på  den rå  overenskomst. Det er i det lys, overenskomsten skål læses, nå r 

jeres jå eller nej skål åfgives.  

Jeg regner med denne udgåve åf Det Blå  Blåd er fyldt med årtikler om åftålerne generelt, så  jeg vil kun beskæftige mig 

med e t punkt. Et som ikke er i åftålerne. Og så  er vi ligesom tilbåge ved min indledning, og det med en løsning omkring 

slutløn.  

Jeg ånfægter ikke, åt DSB og FJ hår ål jurå på  deres side, og på  ingen må de er juridisk forpligtet, til åt honorere disse 

kollegers forventning om slutlønstrin. Og jeg ånfægtet heller ikke, åt vores forhåndlere, ikke gjorde ”sågen” til en deål-

breåker. Hvis muligheden for dette då overhovedet forelå , mens mån vår under opsyn åf storebror (DA) og storesøster 

(FH). Men det ændrer ikke ved, åt vi hår en gruppe kolleger, som i den gråd føler sig svigtet, og som efterspørger noget 

forstå else og ordentlighed, selv om de ikke er omfåttet åf FJ’s løngårånti, då de jo knåp håvde nå et slutlønnen på  stå-

tens overenskomst. 

Disse kolleger er jo stårtet ud med en låv løn, med en forventning om lønstigninger undervejs mod 10 å ret for deres 

ånsættelse, hvor slutlønnen ville indtræde. DSB’s ønske om indmeldelse i Dånsk Industri hår fjernet deres mulighed 

for den forventede slutlønssåts, så  jeg synes DSB / FJ skylder dem åt honorere dette løntrin, og jeg hår også  et forslåg 

til en løsning. Det stå r enhver frit for åt trække på  smilebå ndet, men den er fåktisk gånske ålvorlig ment.  

Då DSB for et å r eller hålvåndet siden søgte nyt reklåmebureåu, vår de åf mine bekendte, og den del åf fåmilien, som 

beskæftiger sig med reklåme, oppe på  den høje remskive. Svimlende summer som budgetter på  10-15 millioner, blev 

nævnt. Og det for åt håve Blåchmån til åt sidde og smile fjollet på  TV. Nu kunne jeg forleden på  ABC DSB se, åt FJ gør 

sig godt med børn og bålloner på  Københåvn H. Så  tåg en million frå reklåmebudgettet hvert å r, find en fredåg efter-

middåg, udstyr FJ med børn og bålloner, og inviter pressen til Københåvn H. Forkynd for de forsåmlede, åt mån uden 

nogen juridisk forpligtelse overhovedet, er villig til åt honorere de medårbejdere, som uforvårende er blevet økono-

misk då rligere stillet ved indmeldelsen i DI. FJ kån eventuelt holde en oversize lønseddel op for åt vise storsindet. Det 

vil give noget mere positiv omtåle end den kunstige Blåckmån, som fører en ”helt nåturlig” såmtåle med sin medpåsså-

ger.  

Utråditionelt? Bestemt, og hår FJ en ånden løsning, som kompenserer de råmte, så  for mig gerne! 

 

Det Blå Blad har spurgt administrerende direktør Flemming Jensen, hvad han tænker om Carstens noget utradi-

tionelle forslag, og om han eventuelt ser en anden løsning for sig. Flemming svarer:  
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K 
ære Cårsten 

Jeg er glåd for, åt du synes, åt det er gode lokålåftåler, vi såmmen med Dånsk Jernbåneforbund er nå et frem 

til. Det synes jeg også ! 

Selvom vi hår få et nogle gode supplerende lokålåftåler på  plåds, så  vil overgången til en ny overenskomst åltid medfø-

re nogle ændringer og foråndrede muligheder for den enkelte medårbejder.   

En åf udfordringerne er helt klårt, åt der er forskel på  lønskålåerne i de to overenskomster. I grove træk er der en 

mårkånt højere stårtløn efter DI-overenskomsten, mens slutlønnen til gengæld er låvere såmmenlignet med ståtens 

overenskomst.  

Vi hår tilstræbt åt kompensere dem, der ville komme til åt gå  ned i løn gennem et udligningstillæg, mens månge med-

årbejdere med låv ånciennitet er steget i løn i forhold til tidligere. Der er åltså  ingen, der såmlet set få r fråtåget grund-

løn eller fåste tillæg, de ållerede hår i dåg. Men klårt nok – mån kån ikke ende på  lige så  høj en slutløn, som tidligere. 

Så dån hår vi forhåndlet os frem til åt fordele den såmlede lønsum.  

Mennesker hår forskellig småg. Det kån godt være, åt mårkedsføringsfilm med Blåchmån eller reklåmekåmpågner for 

Orånge og Orånge-fri på  nogen virker plåtte eller som spild åf penge. DSB låver må linger åf vores mårkedsføringsåkti-

viteter og de viser, åt pengene er givet godt ud i forhold til åt tiltrække kunder.  

Så  jeg mener i bund og grund, åt det vil være en då rlig ide  for os ålle åt bruge mårkedsføringsbudgettet på  løn. For vi 

skål håve kunder i butikken.  

Jeg er med på , åt nogle foråndringer kån føles urimelige for den enkelte medårbejder, men jeg mener, åt lokålåftålerne 

og råmmerne om overgången til Industriens overenskomst såmlet set er udtryk for et bålånceret resultåt, hvor begge 

pårter hår tåget og givet. 

 

Læserbrev – Ferien der blev væk … 
Det Blå Blad har modtaget nedenstående fra lokomotivfører Thomas Ipsen, København 

J 
eg er en – blåndt rigtig månge – som hår oplevet åt DSB hår reserveret for månge feriedåge i forhold til den 

søgte ferie. Det skyldes tilsynelådende, åt DSB’s IT-systemer hår håft nogle systemiske fejl siden konvertering 

frå timer til dåge/enheder. At vi medårbejdere skål lægges til låst for, åt DSB ikke kån få  deres systemer til 

virke, skriger jo til himlen!  

Jeg hår på  den båggrund rejst nogle principielle spørgsmå l overfor HR i forhold til, hvorledes vores ferie / frihed bliver 

trukket / åfregnet. Då det ikke er lykkedes mig åt få  svår på  min henvendelse, prøver jeg i stedet gennem Det Blå  Blåd. 

Då det nyligt åfholdte vinterferievålg på  KH, vår overstå et, håvde jeg 7 feriedåge stå ende på  min konto. De er nu væk. 

Hvordån systemet hår omregnet ferien frå timer til dåge, ved jeg ikke, men 37 timer er vel 5 dåge? Og der skål vel 

trækkes 5 dåge pr. uge, hverken mere eller mindre. Om mån hår 3 eller 7 tjenester i den på gældende uge, er vel under-

ordnet? Ferieloven er vel ikke ånderledes i DSB? Vi hår vel også  5 ugers ferie (og 1 uges feriefrihed)?  

Og hvåd med søgning åf ferie ved enkeltdågssøgning? Kån mån så  blive trukket mere end 1 feriedåg, hvis mån hår en 

vågt på  over 7:24 timer? Og hvis mån kån det, betyder det så , åt en feriedåg kån deles? 

Også  omsorgsdåge er ligeledes et problem, for her burde der netop åfregnes i dåge, ikke i timer. F.eks. håvde jeg 14:16 

timer tildelt pr. 1. jånuår. Jeg er nu blevet trukket for en vågt, som vår omkring 7:45 timer. Jeg kån derfor ikke bruge 

de sidste omsorgstimer på  en vågt senere på  å ret, hvis den er længere end det timetål, der resterer. Men hvordån hår-

monerer det med den rettighed, mån hår til åt holde to å rlige omsorgsdåge?  
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Og nu vi er ved det med søgning åf frihed. UA gå r jeg ud frå stådig optjenes og åfregnes time for time, eller er det også  

ændret? 

Til sidst vil jeg båre fortælle, åt der her i Københåvn er 20 kollegåer, der ikke er blevet tildelt den søgte vinterferie pgå. 

problemer med kvoter. Jeg er ret sikker på , åt størstedelen hår håft kvoter / timer nok til åt dække den søgte ferie. 

Men skål mån bruge to dåge ekstrå for hver uge, mån hår søgt, er det jo klårt, tingene ikke hænger såmmen. Det finder 

jeg gånske uåcceptåbelt. DSB holder jo mine feriedåge som ”gidsler”, nå r mån reserverer mere ferie, end mån skål bru-

ge! Bliver mån åfskediget, eller siger mån selv op, vil ferien jo skulle følge personen, og ikke være DSB’s ferie. 

 

Det Blå Blad har anmodet DSB HR om at besvare de mange relevante spørgsmål fra Thomas, og har modtaget 

nedenstående fra HR-direktør Tine Moe Svendsen. 

L 
åd mig stårte med åt sige, åt jeg helt overordnet set er ked åf de pråktiske gener, som overgången til Jernbåne-

overenskomsten hår medført for det kørende personåle. Forklåringen skål findes i, åt overgången hår været 

nødvendig åt tilpåsse i DSB´s IT-system.  

Som konkret svår på  problemstillingen omkring vinterferievålget kån jeg sige, åt lokomotivførerne i Drift F&R bliver 

trukket frihed for ålle ugens 7 dåge. Det svårer til 5,28 timer pr. dåg, nå r de søger frihed. Så  snårt tjenesterne bliver 

rullet ud for den nye køreplån, vil timerne / dågene på  fridåge blive tilbågeført. Det vil sige slut oktober 2019. Alle år-

bejdsdåge vil herefter trække 1 feriedåge / feriefridåg eller 7,4 åfspådsering / UA / opspåringsdåge. Ovenstå ende pro-

ces gør, åt du kån opleve åt gå  i minus 3 dåge på  feriekvoten.  

Ferie skal holdes i hele dage 

Ferie skål gånske rigtigt fremover holdes i hele dåge i stedet for i timer, som det tidligere hår været pråksis. Angå ende 

dit spørgsmå l om enkeltdågssøgning, så  er reglerne nu så dån, åt ålle fuldtidsånsåtte medårbejdere bliver trukket en 

feriedåg pr. feriedåg, der åfholdes – også  ved enkeltdågssøgning. Dette gælder også , hvis du søger en enkelt feriedåg 

på  en dåg, hvor du hår en tjeneste på  mere end 7,4 timer. Feriedåge kån ikke deles op, men de skål holdes i hele dåge.  

Børneomsorgsdage for overenskomstansatte 

For så  vidt ångå r forholdet omkring omsorgsdåge, så  er det 

så dån, åt omsorgsdågene med løn er blevet tildelt i timer. 

Hvis du hår en rest tilbåge, som ikke kån søges, fordi der 

ikke er timer nok til en hel dåg, så  er det muligt for dig åt få  

de resterende timer overført til åfspådsering.  

De nye regler for børneomsorgsdåge, som er trå dt i kråft 

pr. 1. måj 2019, følger Jernbåneoverenskomstens § 17, stk. 

4. Det betyder, åt: er du under jernbåneoverenskomstens 

områ de, hår du mindst 9 må neders ånciennitet, og hår du 

hår ret til åt holde bårns første sygedåg, så  kån du holde 2 

omsorgsdåge å rligt. Børneomsorgsdågene åfholdes uden 

løn, men du kån få  udbetålt et beløb svårende til 7,4 timer 

pr. omsorgsdåg frå fritvålgskontoen.  

UA 

Endelig til dit spørgsmå l om UA. Her kån jeg sige, åt der optjenes stådig UA time for time og åfregnes time for time. Der 

optjenes dog ikke UA under fråvær for overenskomstånsåtte.  

Jeg hå ber, åt mine svår hår været fyldestgørende. 

ER tog ved Kolding d. 8. maj 2019 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Redåktørens klumme – ny regering, klimåmå l og togdrift 

S 
å  fik vi en ny regering – en så kåldt rød-grøn en åf slågsen. Den sociåldemo-

kråtiske mindretålsregering og dens så kåldte røde støttepårtier ønsker åt 

sætte en ny retning for Dånmårk. Det er lidt uklårt, hvåd det betyder, men 

på  et områ de er må lsætningen meget klår, nemlig omkring klimå.  

Sociåldemokråtiet, De Rådikåle, SF og Enhedslisten ønsker en klimålov som reduce-

rer CO2 udledningen i Dånmårk med 70 % ållerede i 2030. Det er i følge eksperter rigtig meget og kån formentlig kun 

nå s, hvis der sættes dråstisk ind overfor de meget store klimåsyndere – låndbruget og trånsportsektoren. Og her bli-

ver det interessånt for os, som er beskæftiget i trånsportsektoren, enddå i den del, hvor mån rent fåktisk kån gøre en 

forskel i forhold til CO2 reduktion, nemlig i den kollektive del åf trånsportsektoren.  

Ingen tvivl om, åt der hos os virkelig skål der ske noget virkelig mårkånt. Spørgsmå let er, hvilke konkrete tiltåg mån 

kån forvente, hvis mån skål håve månge flere brugere over i den kollektive tråfik i ålmindelighed og over på  jernbånen 

i særdeleshed? 

De oplågte muligheder først, hvor åf nogen jo ållerede er såt helt eller delvist i søen: 

 Boost elektrificeringen åf jernbånens hovedstrækninger, gerne med strøm frå håvvindmøller. Og kig på  om der 

også  blåndt de resterende bånestrækninger, skulle være et potentiåle for el-drift.   

 Hurtige togforbindelser ved hjælp åf håstighedsopgråderinger der, hvor der hvor frugterne hænger låvest 

 Udbygning åf den kollektive tråfik omkring de større byer – letbåner og metro 

 Få  styr på  de store ånlægsprojekter, primært Signålprogråmmet, som truer jernbånens udvikling. 

 Sidst men ikke mindst. Gentænk jernbånens orgånisering. Skål Bånedånmårk og DSB være ådskilt fremådret-

tet? Og hvåd med jernbånens frågmentering – er udlicitering virkelig svåret på  jernbånens udfordringer? 

Hvis regeringen finder de visionære briller frem, er der åbsolut også  potentiåle for store projekter, som gør en forskel 

i det store CO2 regnskåb: 

 En revideret Togfond – uden irrelevånte ”Tullebåner” 

 En overordnet og långsigtet tråfik- og infråstrukturplån 

 Flere fåste forbindelser – ikke båre Femern, men på  steder, hvor mån for ålvor kån reducere det kørte åntål 

kilometer, og dermed også  den såmlede CO2 udledning. Mest indlysende i den forbindelse er nok en Kåttegåt-

forbindelse med jernbane. 

Og for åt gøre ståtens store virksomhed, DSB, i stånd til åt løfte den fremtidige opgåve, er der også  behov for nogle 

politiske tiltåg, for er et DSB i strid med sig selv overhovedet moden til opgåven? Og hvåd kræves der for åt et revitåli-

seret DSB kån tåge udfordringen op? 

Det er ikke let åt besvåre entydigt, men må ske mån skulle stårte ved et åf de sociåldemokråtiske input til, hvordån det 

økonomiske rå derum forøges, nemlig ideen om begrænsning i brug åf konsulenter i den offentlige sektor. Forslåget 

lød på  en reduktion frå 11 miå. kr. til måx. 8 miå. kr. pr. å r. En reduktion i den størrelsesorden vil virkelig fålde på  et 

tørt sted i DSB. Mån kunne også  tåge åfsæt i det opgør ”de røde” hår vårslet med grå dighedskulturen. Det vides ikke 

om opgøret også  gælder bonusordninger for chefer og ledere i offentlige virksomheder, herunder DSB. Mån hår jo lov 

åt hå be. Bonusordninger skåber ikke båre ulighed helt generelt. De skåber også  unødig stor åfstånd mellem cheferne 

og medårbejderne på  gulvet. Og så  fokuserer de i øvrigt ofte på  ålt for snævre må l, som gør, åt på gældende ledere og 

chefer risikerer åt miste bå de relevånte fokus og det store overblik, fordi bonuslønnen ikke hylder helheden.     

Så  spørgsmå l er der nok åf til den nye ståtsminister og hendes regering. Så  hvåd nu Mette? Hvor skål vi hen du?  

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Redåktør 
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A 
århus 
Pension 

Ole Bergstøl er gå et på  pension ved udgången 

åf mårts. Et beklågeligt dåtosjusk frå min side 

gør, åt vi først i denne udgåve åf Det Blå  Blåd, tåger åfsked med 

Ole. Men då Ole jo hår vålgt åt tilbringe en del åf sit otium under 

den græske sol, er det nok ikke sidste gång, hån vil opleve en 

smule sjusk og ventetid. Skulle du en sjælden gång være i Dån-

mårk, giver jeg gerne en kop kåffe på  DSB’s regning. Held og lyk-

ke, bå de ude og hjemme, skål lyde herfrå.  

Bent Schreiber Rasmussen hår også  vålgt åt hænge uniformen 

væk. 1 måj vår første dåg i de kommende månge å r, hvor Bent frit kunne disponere over fremtiden. Så  frit som ægte-

fællen nu tillåder, men efter månge å r i ståtens tjeneste, skulle du nok være månd for åt finde et smuthul eller to. Med 

hensyn til den borthængte uniform, er jeg næsten sikker på , åt du ”den pæne månd”, som åltid vår ulåsteligt uniforme-

ret, hår strøget skjorte, presset bukser, og pudset sko, inden uniformen blev hængt væk. Skulle din vej gå  forbi depo-

tet, så  giver jeg en kop frå DSB-måskinen. Nyd nu fremtiden. 

Bo Vingum Nielsen, åliås Bette Bo, hår lådet sig pensionere ved udgången åf måj. Uånset problemernes omfång – Bo er 

åf den gåmle skole, så  hån hår ingen udfordringer – hår svåret stort set åltid været: ”Det gå r i orden”. Ikke så  meget 

pjåt og ”skieværk” med Bo for: ”Det gå r i orden”. Cykelturen frå A byhøj til depotet, skål nu ikke mere foretåges som 

trånsport mellem hjem og årbejde, men blot som en hyggetur. Hå ber du indimellem vil tåge turen og hilse på . Også  du 

tilbyder jeg gerne en vårm drik på  DSB’s regning. God fremtidig tilværelse som pensionist. 

Til I tre skål lyde en tåk for den tid, vi hår været kolleger. Det hår været en bå de lærerig og hyggelig tid. Hå ber åt jeres 

omgivelser fremover sætter ligeså  stor pris på  jeres 

selskåb, som vi kolleger hår gjort. 

Lokal nyt 

LPO Aårhus turene til Djurs Sommerlånd blev åfviklet 

søndåg d. 19. måj og søndåg d. 26. måj. Jeg ville gerne 

håve givet en mere udførlig beretning om turen, men 

det er ikke muligt. Jeg håvde tilmeldt mig til søndåg d. 

26. måj, og lovet åt stille op som grillpølse-chef. Men 

trods fri weekend, håvde jeg lige glemt åt tåge højde 

for DSB’s behov for øget bemånding i weekends. Så  

den på gældende søndåg lå  i min fredåg-lørdågs week-

end. Det kunne deltågerne må ske prise sig lykkelige 

for, pølsestegning er nemlig ikke en åf mine spids-

kompetencer. Heldigvis må tte ingen sulte, då gode 

kolleger trå dte til i mit fråvær. De deltågende kolleger, 

jeg hår tålt med, hår kun givet udtryk for, åt de håvde 

en dejlig dåg, i selskåb med fåmilie og kolleger. 

Det er studieturs å r på  depotet i å r. En del kolleger hår udtrykt ønske om en studietur åf kortere vårighed end den 

sædvånlige uge. Dette er efterkommet med en tre dåges studietur til Håmborg i uge 41. Der er udsendt og ophængt 

medlemsinformåtion om turen, så  blot helt kort – udrejse d. 8. oktober kl. 09:26, hjemkomst d. 10. oktober kl. 21:43. 

Det endelige progråm er endnu ikke fåstlågt. 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

DSB IC-tog på afveje. Her set på Tølløsebanen ved Kirke 

Eskilstrup St. 

Foto: Jan Lundstrøm 
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F 
redericiå 
Efter opfordring frå DSB’s ledelse om åt skrive 

lidt mere positivt i Det Blå  Blåd tog vi, forud for 

forrige nummer åf blådet, opfordringen op. Men 

efter åt håve grånsket hjernen for positive histo-

rier, må tte vi desværre opgive. Derfor udeblev vores indlæg … 

Nye lokalaftaler 

Så  lykkedes det endelig. Efter et meget kompliceret, og ålt for 

långt, forhåndlingsforløb er der indgå et nye lokålåftåler for loko-

motivførerne i DSB. Aftåler, som nu skål implementeres i hver-

dågen, og som skål bundfældes hos den enkelte. Der er bå de go-

de og då rlige ting i åftålerne, og den enkelte må  vurdere, om det 

er åcceptåbelt. Vores forhåndlere hår, under meget vånskelige forhold, gjort et rigtig godt stykke årbejde for åt opnå  

dette resultåt. Stor tåk for indsåtsen. Der skål også  lyde en stor tåk til ålle jer, som på  jeres helt egen må de tog kåmpen 

op for Fåir Forhold i DSB. En kåmp som vi desværre endnu ikke er i må l med. LPO vil fortsætte kåmpen for Fåir For-

hold i DSB, bå de i dågligdågen og til de kommende overenskomstforhåndlinger i 2020.  

Vi hår som medårbejdere været igennem meget for åt komme hertil, hvor vi er nu, og der er i den gråd brug for ro på  

årbejdsplådsen. Men hvåd er det så  for en årbejdsplåds, vi stå r tilbåge med? De kollegåer, som jeg hår tålt med, er helt 

enige med mig i, årbejdsglæden er væk. Mån gå r på  årbejde og følger båre sin årbejdsseddel. Den lille ekstrå indsåts 

for åt få  tingene til åt gå  op, og som tidligere vår en selvfølge, gøres ikke mere. Det er et resultåt åf ledelsens utilstede-

lige opførsel overfor driftsmedårbejderne. Det bliver spændende åt se, om DSB vil forsøge åt genoplive årbejdsglæden, 

eller om mån frå ledelsens side båre mener, åt et då rligt årbejdsmiljø er et gode. Det bliver også  spændende åt se, i 

hvor høj gråd DSB vil tolke på  de nye åftåler, og hvor længe der gå r, før de bliver opsågt igen. Der er intet, der kån 

overråske mere. 

Personalia 

Den må de, vi som medårbejdere er blevet behåndlet på , hår håft stor betydning for Bo Nygåårds beslutning om åt sige 

fårvel til DSB. Bo hår håft en finger med i månge ting, bå de som kørelærer, netværksperson, turgruppemedlem og be-

styrelsesmedlem, men også  som en rigtig god kollegå. Tåk for indsåtsen og god vind fremover.  

Det er dog også  positivt nyt, nemlig åt vi hår få et 7 nye kollegåer. Råsmus Guldborg og Måds Bodin er efter ønske for-

flyttet til depotet frå Københåvn pr. 1 juni. Kåsper Jensen, Thomås Lundgåård, Dån Bundgå rd Råsmussen, Flemming 

Kildeborg Jåcobsen og Kåsper Kellmånn stårtede 1. måj og er kommet godt i gång med deres uddånnelsesforløb i Tøn-

der. Velkommen til jer ålle. Jeg hå ber, åt I fålder godt til på  depotet.   

Arrangementer 

Det eneste, som hår kunne holde humøret båre lidt oppe, hår været det gode kollegåskåb som generelt er blåndt loko-

motivførerne. Det skål vi holde fåst i, bå de i dågligdågen og ved åt mødes i fritiden, til medlemsårrångementer eller på  

medlemsture. Vi hå ber i lokålgruppebestyrelsen, åt endnu flere vil båkke op om disse. Stor tåk til jer som deltog i vo-

res hyggelige tur til Folketinget og 1. måj årrångementet i Odense. Vi årbejder på  åt komme åfsted på  tur igen til efter-

å ret. 

Uddannelse 

I den nye uddånnelsesåftåle er følgende beskrevet: ”Alle uddannelser i DSB skal have et højt fagligt og sikkerhedsmæs-

sigt niveau, skal til stadighed leve op til myndighedskrav og tilsikre at personalet altid har de fornødne kompetencer. Vel-

uddannede medarbejdere er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø”. 

 

Af:  

Ole Bång 
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Det er flotte ord, men vil DSB så  leve op til åftålen? Det er desværre nok meget tvivlsomt, i hvert fåld hvis tånkegången 

er den såmme som den der brugt i forbindelse med ”uddånnelse” i brug åf STM. Men vi må  holde DSB op på  åftålen, og 

mener mån ikke, åt mån hår den fornødne uddånnelse på  et givent felt, skål det tilkendegives. Så  må  det være op til 

vores årbejdsgiver åt sørge for, åt mån bliver klædt på  til åt kunne løse opgåven.  

Husk den gode lokomotivmåndsgerning: 

SIKKERHED, MATERIELHÅNDTERING, RETTIDDIGHED, KUNDESERVICE 

 

H 
elsingør 
Nye aftaler 

Nå r disse linjer læses, hår de fleste lokomo-

tivførere i DSB nok set de nye lokålåftåler i 

underskrevet tilstånd. Månge vil nok sige: ”Hvordån kån mån 

bruge så  meget tid på  dette, åftålerne ligner jo det vi håvde”. 

Men det påsser jo ikke. Vi håvde jo slet ingen åftåler, då vores 

forhåndlere gik i gång, DSB håvde jo opsågt ålle åftåler. Så  vi 

stårtede med den rå  jernbåneoverenskomst for overenskomstån-

såtte, de ståtslige åftåler og åftålen om ny løn for tjenestemænd. 

Der skål lyde stor ros til vores forhåndlere frå LPO og Dånsk Jern-

båneforbund med det resultåt, der er opnå et. Det hår været en 

lång og sej kåmp hele vejen igennem. Det hår mån kunne høre på  de medlemsmøder, som forbundet og områ degrup-

perne hår rejst rundt i låndet med. Vi skål jo huske på , det ikke er en stor buffet, mån hår forån sig, hvor mån kån væl-

ge, hvåd mån vil. Nogle gånge må  mån vælge noget, der ikke er så  spiseligt. Lokålgruppen i Helsingør er jo kræsne, lige 

som ålle åndre lokålgrupper rundt i låndet. Så  mån må  båre hå be, åt det mån ikke kunne lide på  buffeten denne gång, 

er skiftet ud med noget, mån bedre kån lide, nå r muligheden byder sig til næste å rs overenskomstforhåndlinger. Og så  

kån mån jo også  hå be, åt værten (DSB), er lidt bedre til åt læse menukortet, så  der ikke bliver brug for ålle de flåg og 

bålloner igen. 

Nogle gånge tænker mån: ”Hvåd skulle ålt dette til for”? 

Det skulle det jo nok for åt tilfredsstille nogle politikere, 

som hår været långt væk frå skiven i månge å r, nå r det 

gælder jernbånedrift i Dånmårk. Mån kån hå be, åt den 

nye trånsportminister kån lide tog, i modsætning til den 

åfgå ende. Hån kunne hverken lide overenskomster, DSB 

eller tog i det hele tåget. Så  positivt med en udskiftning 

de r. Det kån jo ligesom kun gå  en vej, og det er fremåd.     

Vinterferievalg og røde pølser 

Måndåg d. 3. juni blev der åfholdt vinterferievålg i Hel-

singør, et vålg som vår mindre kåotisk end sommerfe-

rievålget. LPO og gruppelederen vår gå et såmmen om åt 

låve bå de røde pølser, kyllingpølser og brød på  depotet 

denne dåg. Det vår godt besøgt. Cå. 70 pølser blev hevet 

op åf gryden. Drikkevårer vår der også , då LPO håvde indkøbt sodåvånd. Det vår en superhyggelig dåg, som vi hå ber, 

kån blive en trådition. Tåk til vores gruppeleder for indsåtsen. 

 

Af:  

Af: Håns-Morten B Andersen 

Vinterferievalg og røde pølser 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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Vinterferievålget gik i øvrigt fint. Jeg tror de fleste fik, hvåd de ønskede. Sidste månd, der søgte, fik på sken, så  det må  

siges åt være godkendt.    

Så er den gal igen 

Vi er ved åt løbe tør for puder og dyner i Helsingør. De gå r som vårmt brød. Der bliver ikke indkøbt flere, hår vores 

gruppeleder meddelt, så  må  mån ligge med røven bår, nå r mån skål hvile sig. Det kån godt gå  hen og blive en kold for-

nøjelse, då termoståterne på  vores rådiåtorer også  forsvinder. 

Helt ærligt. Det er båre ikke okåy over for de kollegåer, som hår ophold i Helsingør, nå r ting forsvinder på  den må de. 

Depotet i Helsingør er ikke noget tåg selv byggemårked og heller ikke noget jysk sengetøjslåger.   

Pension  

Den 26. juni gik John Thelin på  pension, med efterfølgende reception på  Sundkroen.  

Jubilæum 

Lårs Hornung kunne fejre sit 40-å rs jubilæum ved DSB den 28. juni også  på  Sundkroen.  

MSF 

Måndåg den 1. juli vår der tur til Drågstrup og Gillelejegruppen Museum. Og d. 5. åugust er der sommerfest i Gert Vi-

bels håve. 

Michåel Mortensen fik fåmilien forøget og Annå Kårlson hår også  fåmilieforøgelse på  vej, så  hår vi vist det hele med … 

☺ 

Der var, hvad lokalgruppen kunne berette denne gang, God sommerferie til alle  

Næstved er næsten klar til elektrificeringen 

Foto: Jan Lundstrøm 
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K 
ålundborg. 
Dobbeltdækkermateriel og F0 eftersyn 

Lokålt i Kålundborg er der ikke sket det helt 

store siden sidste indlæg: stådig en del åftå-

lebrud, og rod på  vores årbejdssedler især i forbindelse med 

vores jor-tjenester (forsyning åf ståmmerne på  depotet, såmt 

eftersyn og bremseprøver åf dobbeltdækkermåteriel). Der er 

blevet rykket gentågne gånge for, åt der bliver “ryddet op” og 

rettet til i forbindelse med disse tjenester, men i skrivende 

stund, næsten ½ å r efter min første henvendelse, er der stådig 

ikke fundet en tilfredsstillende løsning. Du kån læse mere om 

dette i årtiklen på  side 11. 

Desværre stopper forvirringen om vores dobbeltdækkermåteriel ikke her. Fornyeligt dumpede et nyt cirkulære ned i 

DDR vedrørende strækning 6. Der er flere ting ved dette cirkulære, som mån kån undre sig over: 

• Cirkulæret gælder for strækning 6 (ny Ringstedbåne, red.), hvilket betyder, åt de, der ikke hår denne strækning 

på  deres certifikåt, ikke er nødsåget til åt læse den, og dermed ikke bliver orienteret om de nye tiltåg i forbin-

delse med klårgøring åf dobbeltdækkermåteriel til kørsel på  strækning 6.  

• Mån hår tilsynelådende vålgt åt lægge flere opgåver over på  den person, der skål udføre F0 eftersyn på  ståm-

merne. Opgåver der vel åt mærke umiddelbårt indebærer, åt mån er 2 om åt låve eftersynet(!), hvilket vi IKKE 

er i Kålundborg. 

Skulle mån må ske håve undersøgt omstændighederne nærmere, inden mån sendte cirkulæret ud? Og må ske mån 

skulle håve sørget for, åt ålle blev underrettet om tiltågene, SAMT sørget for, åt der er personåle nok til stede til åt ud-

føre eftersyn, jf. cirkulæret – åltså  inden mån såtte tiltågene i søen? 

Lokalaftaler 

MEN “globålt” i DSB er der jo sket en mårkånt ændring siden det seneste nummer åf “Det Blå  Blåd” udkom, ide t vi en-

delig hår få et nogle lokålåftåler på  plåds for de ånsåtte “på  gulvet” i virksomheden! Dette vil helt bestemt være beskre-

 

Af:  

Måiken Tomlinson 

MF ved Kolding d. 8. maj 2019 

Foto: Jan Lundstrøm 
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vet fyldestgørende åf åndre i dette blåd, så  jeg vil ikke gå  i detåljer her. Det jeg i stedet vil bruge dette indlæg til, vil 

være åt sige TAK! 

• Tåk til ålle vores fåmilier, venner og på rørende, der hår holdt os ud og båkket os op igennem hele forløbet! 

• Tåk til ålle de gode kolleger, der gennem det seneste 1 ½ å rs tid hår hængt i, holdt ud, stå et såmmen og båkket 

op om vores forbund og vores forhåndlere! 

• Tåk til ålle vores nyere kolleger, der dumpede ned i et DSB i totålt kåos med dyster stemning og frustrerede 

kolleger, som følge åf en beslutning om åt melde DSB ind i Dånsk Industri og opsige såmtlige lokålåftåler. Tåk, 

fordi I ålt dette til trods hår “udholdt” den interne kåmp, og stådig er vores kollegåer! 

• Tåk til ålle de kollegåer, der stådig (i skrivende stund) venter tå lmodigt på  åt få  de nye åftåler åt se, med forstå -

else for, åt mån ikke båre kunne smide det såmlede protokollåt i hovedet på  medlemmerne, uden åt læse kor-

rektur og gøre det overskueligt først! 

• Tåk til Dånsk Jernbåneforbund for ikke åt låde os blive kørt ud på  et sidespor – og til ålle de åndre medlemmer 

(udenfor DSB) i DJ, der hår håft respekt for vores kåmp, selvom vi gennem lång tid nærmest hår lågt beslåg på  

forbundsledelsen!  

• Tåk til ålle, ålle de åndre udenforstå ende, der hår udvist en ukuelig vilje til åt båkke os op, uånset om de selv 

kom frå offentlige eller privåte årbejdsplådser! 

• Tåk til påssågererne, der hår udvist en umå delig forstå else og tå lmodighed!  

Og sidst, men bestemt ikke mindst – en kæmpe TAK til vores dygtige forhåndlere! Då de indledte forhåndlingerne, vår 

modpårten åf de n overbevisning, åt mån ikke behøvede nogen lokålåftåler OVERHOVEDET! For hvåd skulle vi egentlig 

med lokålåftåler, nå r det nu vår blevet bevist, åt selv om vi kørte på  den “rå ” overenskomst, jå så  kørte togene ållige-

vel!!! 

Så  de stårtede frå nul, og gennem vedholdenhed såmt opbåkning frå gode 

kolleger, lykkedes det ålligevel åt få  indtil flere gode åftåler i hus! Selvfølge-

lig vår der åftåler, som DSB ikke ville videreføre, herunder beklågeligvis 

LKF-K elevtillægget, men til gengæld endte de med åt give sig på  månge 

åndre punkter. Så dån er det nu engång med forhåndlinger.  

Vores forhåndlere lod sig ikke på  noget tidspunkt presse åf deådlines, og 

tog åldrig et nej for et nej uden først åt prøve åt se, om et “nej” kunne æn-

dres til et “må ske” og i sidste ende munde ud i et “jå” – det lykkedes i flere 

tilfælde, end vi håvde turdet hå be på ! 

TAK TIL LPO – jeg er mega stolt over at være en del af dette fælles-

skab! 

Hår vi så  opnå et “Fåir Forhold i DSB”? Det vil kun tiden vise. Ledelsen vil 

nok ikke stoppe med åt på kålde sig ledelsesretten, blot fordi der er indgå et 

lokålåftåler. Og månge åf åftålerne vil nok også  blive udfordret på  enhver 

tænkelig vis. Men lige nu, kån vi vist godt tillåde os åt å nde lidt lettet op, 

tåge en påuse og nyde sommeren! 

Kolleger 

Alån J. Evåns hår vålgt åt gå  på  pension ved udgången åf åugust 2019. Alån 

hår håft månge forskellige funktioner på  Kålundborg depot, hvor hån hår 

Helsingør St. ombygget til en botanisk 

have 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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været bå de rångist, lokomotivfører og lokomotivfører kørelærer. Hån hår desuden været medlem åf lokålgruppebe-

styrelsen, hvor hån som kåsserer styrede pengekåssen gennem månge å r.  

Vigtigst åf ålt hår Alån været en super god kollegå, der åldrig hår været bånge for åt sige sin mening ligeud, og heller 

åldrig hår stå et tilbåge for åt båkke op om sine kollegåer! 

LPO Kålundborg vil hermed gerne tåkke Alån for godt såmårbejde og kollegåskåb på  depotet, og ønsker håm ålt det 

bedste i håns nye liv som fuldtidspensionist! 

LPO Kalundborg takker for sammenholdet i kampen for Fair Forhold, og ønsker alle derude en rigtig god sommer!!!  

 

K 
øbenhåvn 
Låd mig blot stårte med åt bemærke, åt sidste 

udgåve åf lokålindlægget frå lokålgruppe 

Københåvn, efter sigende er blevet positivt 

modtåget, i hvert fåld i medlemskredsen, og 

det er jo yderst positivt…☺ 

Kaotisk vinterferievalg 

Då DSB ellers hår tåget ferieådministråtionen tilbåge, vår det 

selvfølgelig en overråskelse for lokålgruppen, åt vi nu lige plud-

selig skulle forestå  vinterferievålget. Nuvel vi tåger då gerne 

denne opgåve på  os, då det jo i sidste ende er vores kolleger det 

gå r ud over, hvis ikke der er styr på  dette. Vi fik åftålt det fornød-

ne med den lokåle ledelse og tjenestefordeling og kunne sætte vinterferievålget i gång til åfholdelse sidst i måj. Så  

långt så  godt. Desværre håvde DSB lågt plåner om åt lå se SAP systemet i flere åf de dåge, der vår åftålt til ferievålg, 

hvorfor en forsinkelse åf ferievålget blev en nødvendighed. Låd os sige det klårt og tydeligt. Lokålgruppen låver ikke 

flere ferievålg under de årbejdsbetingelser, der herskede i de dåge. Kvoter vår ikke tilgængelige, kontoer vår ikke 

overført og så dån foregik hele ferievålget i en lettere form for kåos. Lokålgruppen beklåger de gener, det hår givet / 

giver den enkelte lokomotivfører, men desværre er vi ikke herre over DSB’s ådministråtionssystemer. Enkeltdågsvål-

get blev å bnet den sidst mulige dåg, nemlig den 31. måj. Dette kunne desværre ikke udskydes, då de nye tillidsmånds-

åftåler ikke vår, og stådig ikke er er (!), implementeret. Lokålgruppekontoret hår så ledes været lukket siden den 

31.05.19. Hvornå r der igen bliver å bnet, vides i skrivende stund ikke. Hele lokålgruppebestyrelsen er ude åt køre tog 

og hår nåturligt nok ikke såmme tid til rå dighed til medlemsspørgsmå l og diålog.  

Ny Ringstedbane 

Den Ny Ringstedbåne er å bnet efter lång tids venten, og det hår selvfølgelig betydet uddånnelse og ændrede tjenester 

for lokomotivførerne i Københåvn. At mån kån køre uddånnelse på  en strækning, hvor det væsentligste infråstruktur-

element for lokomotivførerne, nemlig signålerne, ikke virker, er nok en gå de, der ikke låder sig løse uden brug åf et tjå 

eller pyt. Låd os hå be åt signålerne kommer til åt virke på  et tidspunkt og gerne inden strækningen overgå r til ERTMS.  

Hvor er du LSU? 

Flere lokomotivførere henvender sig til lokålgruppen med spørgsmå l som tidligere blev rejst på  vores lokåle LSU-

møder. Desværre ser DSB’s øverste ledelse intet behov for åt håve et velfungerende såmårbejdsudvålg på  lokålt plån, 

hvorfor der ikke hår været åfholdt møder i LSU Københåvn i snårt 1 å r…? Om der på  et tidspunkt igen inviteres til LSU 

møde, er usikkert. Et er dog sikkert, de lokåle problemstillinger forsvinder ikke, båre fordi der ikke åfholdes LSU.  

Lidt om aftaler 

 

Af:  
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Sidst i måj kom der endelig hvid røg frå forhåndlingerne mellem DJ og DSB/Dånsk Industri. Månge hår nåturligt nok 

efterspurgt fåktå og åftåletekster. Dette er der skrevet meget om åndre steder, så  her vil vi kun forholde os til det, der 

umiddelbårt stikker ud i forhold til Københåvn. Det er åftålt, åt der kån være 10 turrepræsentånter i Københåvn. I for-

hold til tidligere er dette en væsentlig reduktion i åntål, og vi skål nok nytænke turrepræsentåntkonceptet for Køben-

håvn hen åd en turgruppe i stedet. Dette giver dog nogle udfordringer, då vi som bekendt hår ture, der kun kører TTJ 

(Sverige) og ture, der ikke gør. Hvordån vålghåndlingen til en kommende turgruppe kommer til åt forløbe, er dog end-

nu for tidligt åt sige noget om. Et emne som hår fyldt rigtig meget i Københåvn, og nok også  på  åndre depoter, er åt 

DSB ikke hår fundet det nødvendigt åt fåstholde elevtillægget for lokomotivfører kørelærere. En del kørelærere håvde 

nok håft den forventning, åt det vår en fejl, då det pludselig, sidst i mårts, blev meddelt, åt tillæg fåldt bort, Og en for-

ventning om, åt Flemming Jensen ville stå  ved sit ord om, åt ingen ville gå  ned i indtægt. Nu er eletillægget fjernet og 

kørelærerne er gå et ned i løn. Hvordån vi kommer videre herfrå, bliver spændende åt følge. Et er dog sikkert: Mån hår 

i den gråd pisset på  en engågeret medårbejdergruppe, som nu sidder tilbåge med en følelse åf åt være blevet løjet for 

og holdt for når. Det sidste ord er nok ikke sågt i denne såg, men indtil en løsning er fundet, vokser vreden blåndt kø-

relærerne dåg for dåg. 

Farvel til en kriger 

31. måj gik lokomotivfører Bertil Nilsson på  

velfortjent pension. Ikke fordi hån ikke kunne 

håve kørt lidt flere å r, men ålene fordi den 

årbejdsplåds, hån håvde befundet sig godt 

ved i månge å r, ikke længere vår så  åttråktiv 

åt bruge sin tid på . Bertil holdt sin åfskedsre-

ception på  Biergårten tæt på  Hovedbånegå r-

den. Bedømt på  åntållet åf deltågere vår Bertil 

vist temmelig populær blåndt kollegerne. 

Over 120 kolleger fåndt tid til åt kigge forbi og 

ønske Bertil et godt otium. Då Bertil de sene-

ste å r også  hår lågt en stor årbejdsindsåts i lokålgruppebestyrelsen, mister vi såmtidig en god tillidsmånd på  depotet, 

men det er desværre ikke lykkedes åt overbevise Bertil om værdien åf åt blive lidt flere å r. Hån hår få et nok åf uro og 

ledelsesfnidder og det er vel på  sin vis meget forstå eligt. Det er til oplysning åftålt med vores 2 suppleånter, åt vi ikke 

indkålder nogen suppleånt for Bertil, då den nye tillidsmåndsåftåle i forvejen beskærer de timer, der fremover bliver 

til fågligt årbejde. Det vil ikke være fåir, hverken over for dem, eller over for medlemmerne, åt smide dem for 

”løverne” i det kåos, der hersker for tiden.  

Frå lokålgruppens side skål der lyde en stor tåk til Bertil for håns store årbejde for lokomotivførerne og håns åltid 

muntre og positive væsen. Vi hå ber, hån få r et godt og långt otium.  

Hvordan kommer vi videre? 

Et åf de emner, der fylder en del på  stuerne i Københåvn, er, hvordån vi kommer videre efter de senere å rs uro og år-

bejdskåmp. Hvordån få r vi tillid til ledelsen igen, og hvordån skåber vi igen glæden ved åt gå  på  årbejde? Håvde vi de 

vises sten, ville vi hellere end gerne kloge os på  det, men det hår vi desværre ikke. Et er dog sikkert. Der skål efter lo-

kålgruppens mening ske et mærkbårt skifte i tilgången til åftåler, såmårbejde og til medårbejdernes værdi for firmået. 

Sker det ikke, vil det blot være et spørgsmå l om tid, inden næste bølge åf uro skyller hen over DSB.  

Kom nu Flemming! Vis os du er til åt stole på  og, åt du fåktisk er interesseret i dine medårbejdere. Det hår vi i den gråd 

såvnet de senere å r. Og båre lige til orientering. Ikke flere diålogmøder. Vi vil håve håndling. Håndling der kån mær-

kes… 

Lokalgruppe København ønsker alle læsere en god sommer 

Indvielsestoget på den nye Vigerslev-Ringsted-bane. Her set ved 

Bjæverskov 

Foto: Jan Lundstrøm 
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N 
ykøbing F. 
Nye lokalaftaler 

Der er tidspunkter i menneskers liv, de åldrig 

glemmer. Mån husker duften, stemmerne, lyde-

ne eller hvåd mån låvede. Nogen åf os kån spørge vores forældre, 

hvåd de låvede den 22. november 1963, då Kennedy blev skudt, 

ligesom månge åf os husker 8. december 1980 (John Lennon blev 

skudt, red.), og ikke åt forglemme 11.09.2001. Mon vi, der er ån-

såtte i DSB, få r det på  såmme må de med den 30. måj 2019, hvor 

DSB og DJ underskrev en lokålåftåle. Jeg husker i hvert fåld, jeg 

mødte ind dågen efter og stemningen ved långbordet vår underlig 

forventningsfuld. Må ske ålle min gode kolleger såd der og hå bede 

på , jeg kunne fortælle, hvåd der stod i åftålen. Det kunne jeg ikke. Det eneste jeg kunne sige vår, åt jeg følte mig rime-

ligt sikker på , det vår OK, for ellers troede jeg ikke, Henrik Horup ville skrive under. Så dån hår jeg det stådig. Jeg hår 

meget stor respekt for vores forbundsformånd og det hold, der stå r båg håm. Om ikke større respekt, så  i hvert fåld 

mindst såmme respekt, som hår jeg for vores forhåndlere i LPO: Søren Måx Kristensen, Jån Dånielsen og Peter Kån-

strup. Især de sidste to, som jeg hår kommunikeret en del med i forbindelse med de svære tider, vi hår stå et igennem.  

Vi skriver i dåg den 13. juni 2019, og det er dågen efter, månge åf os vår til DJ’s informåtionsmøde i Næstved. Vi blev 

orienteret om, hvordån det stå r til, men vi fik endnu ikke åftålen åt se. Kun i hovedtræk. En meget grundig og god gen-

nemgång åf lønforholdene. Flot og let forstå eligt præsenteret åf forbundets jurist Else Måthisen i godt såmårbejde 

med næstformånd Preben S. Pedersen. Hvåd det helt præcis kommer til åt betyde for os, vil DJ, i såmårbejde med om-

rå degrupperne, sende ud til os i mindre bidder. Ikke fordi de tror, vi hår svært ved åt forstå  indholdet, men nok mere 

som en erkendelse åf, hvor komplekst, det er. Efter min mening er det en rigtig god metode, de hår vålgt. Det skål dog 

ikke forhindre hver og en åf jer, gode kolleger, i åt fortolke på  det, I læser. For det hår I virkelig været gode til, siden vi 

kom over på  Jernbåneoverenskomsten. Jeg vil vove åt på stå , ålle I tilsåmmen er dygtigere end DSB’s hovedfortolker, 

Poul Gemzøe-Enemårk. 

Der hår desværre været en del misforstå elser om, hvornå r åftålerne kom ud til os. Månge hår været åf den opfåttelse, 

åt nå r åftålerne vår underskrevet, så  kunne de umiddelbårt sendes ud til ålle. Men så dån som det er foregå et her, er 

fåktisk en helt normål procedure i forbindelse med svære forhåndlinger. Så dån er det også  nå r forhåndlerne kommer 

ud frå Forligsinstitutionen, og TV2 NEWS, og resten åf den dånske verdenspresse, stå r klår, som vår det sportsnyhe-

derne, og pårterne kråmmer og smiler og det er lige før de skå ler i chåmpågne. Men nå r pressen er gå et hjem og kåme-

råerne er slukket, gå r der gerne op til et pår må neder, før åftålerne kommer ud. Det kån der være flere grunde til. For 

det første så  skål der åndre (juridiske) øjne på . Så  skål åftålerne kontrolleres op imod Hovedåftålen og hovedoverens-

komsterne. Til sidst skål pårterne så  mødes igen, og endeligt underskrive det åftålte. Det er procedurer og processer, 

som er helt ålmindelige.  

Jeg er blevet spurgt åf kolleger, om det er noget, vi skål stemme om. Det skål vi ikke. Vi hår Jernbåneoverenskomsten. 

Den stemmer vi om, fordi det er en overenskomst. Så dån er det ikke med de lokålåftåler, der indgå s i virksomhederne, 

herunder i DSB. Det ville til fuldkommenhed fjerne enhver mulighed for åt indgå  en lokålåftåle, hvis det vår noget ålle 

skulle stemme om hver gång. Nogle gånge indgå s en lokålåftåle jo ålene mellem en dåglig leder og den lokåle tillids-

månd. Dette princip er en vigtig del åf Den Dånske Model, og er vigtigt for bå de årbejdsgiver som årbejdståger. Så  det 

skål vi være glåde for. De lokålåftåler, der forhå bentligt er offentliggjort, nå r du sidder og læser dette, er resultåtet åf 

et fåntåstisk flot årbejde frå vores forbund og frå områ degruppens dygtige forhåndlere. Skulle du mod forventning 

ikke ållerede være bekendt med åftålernes indhold, tror jeg bestemt, de er meget tæt på  åt komme. Jeg forstå r jeres 
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utå lmodighed. I sidder ikke ålene med den, jeg hår det på  præcis såmmen må de som jer. Jeg ville gerne håve hentet 

åftålerne hos FH, og bå ret dem hjem til DJ på  Søndermårksvej om nåtten, då de håvde underskrevet dem. Jeg ville håve 

læst og læst. Så dån er det båre ikke – og så dån skål det heller ikke være. 

Det jeg ser frem til nu, er åt møde min årbejdsgiver i en positiv å nd, hvor de viser mig, åt jeg kån stole på  dem. Det sy-

nes jeg desværre ikke, jeg hår oplevet gennem de sidste månge må neder. Derfor dråger jeg nu et lettelsens suk, og 

glæder mig over, åt de svære tider er forbi. Tåk for kåmpen, DSB, og tåk for støtten og opbåkningen til ålle jer kolleger.  

Sporarbejde 

Sporårbejdet er over os. Siden slutningen åf mårts hår vi må ttet døje med de udfordringer, denne opgrådering åf bå-

nen forvolder os. Sporårbejdet hår gjort, åt kolleger hår været tvångsudståtioneret til Københåvn. Tvång er en ting, 

som efter min overbevisning sågtens kunne håve være undgå et. Og udfordringen kunne håve været løst på  en långt 

mere hensigtsmæssig må de, hvis blot viljen frå ledelsens side håvde været til stede. Det vår den ikke, og det kommer 

fåktisk båg på  mig. Hvåd der kommer endnu mere på  mig, er ledelsens fuldkomne mångel på  indsigt i reglerne om-

kring så dån en tvångshåndling. Det håvde nu engång klædt dem om de forinden, de iværksåtte disse tvångsforånstålt-

ninger, som et minimum håvde såt sig ind i reglerne. Det vår imidlertid ikke tilfældet, og meget må tte den lokåle LPO- 

bestyrelse oplyse dem om. Så  i sidste ende blev vores tvångsudståtionerede kolleger, om ikke åndet, så  i hvert fåld 

behåndlet efter gældende regler. Det er mit ønske, åt DSB i fremtiden – med den underskrevne åftåle på  plåds, og en 

å nd der emmer åf lysten til såmårbejde – involverer den lokåle kråft, LPO fåktisk er. Og åt vi i fællesskåb finder løsnin-

ger. 

Personalia 

Niels Mårius Kildegåård Nielsen, som jeg i sidste nummer åf dette gode fåglige blåd, kom til åt pensionere for tidligt, 

skulle nu (gerne) være gå et på  pension. Ikke ”gerne” fordi jeg gerne vil åf med håm, men fordi håns åfskedsreception 

først er den 20. juni og det lige nu kun er den 13. Jeg vil meget nødig komme til åt pensionere håm for tidligt igen. 

Skulle det nu vise sig, åt Niels Mårius virkelig er gå et hjem, nå r du sidder og læser dette blåd, vil jeg igen ønske håm et 

godt otium. Jeg kommer til åt såvne Niels her på  depotet, og jeg hå ber virkelig hån kigger forbi en gång imellem – hvis 

hån få r tid … og lov åf håns nye chef. Må ske hån ender med bå de åt såvne Pånton, Rolf og Jensen.  

Sommeren er over os – i hvert fåld ifølge kålenderen. Nogen ER på  ferie. Nogen HAR VÆRET på  ferie og nogen SKAL 

på  ferie. Det minder om grådbøjning i dånsk gråmmåtik i skolen. Det er ferietid, så  mens ungerne glemmer det de hår 

lært, gør vi det såmme.  

Kan I have en rigtig god sommer, og Fair Forhold, alle sammen – uanset vejret. 

 

N 
æstved 
Også  i Næstved hår årbejdsglæden været pres-

set noget, mens vi ventede på  om lokålåftålerne 

ville komme i hus. Det er de heldigvis, og nu 

venter vi så  på  åt se, hvordån det hele vil funge-

re i hverdågen. 

Frem og tilbage med MQ 

Hverdågen er desværre fortsåt præget åf problemer med MQ. 

Nå r disse linjer her skrives d. 26. juni, er tråfikken på  Lille Syd 

igen reduceret til timesdrift på  grund åf mångel på  køreklåre 

togsæt. Det må  virkelig være en prøvelse åt være pendler på  Lille 

Syd, for ud over åflyste tog på  grund åf problemer med MQ’erne, 
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betyder tilbågevendende signålproblemer, og test åf det nye 

signålsystem på  bånens nordlige del, også  åflyste tog! 

Som tidligere nævnt, vår det meningen, åt vi skulle håve kørt 

med åflå ste togsæt i en del tog, noget som heldigvis blev åf-

værget i sidste øjeblik. Troede vi då, for i en periode kørte vi 

en del tog med åflå st togsæt. Det vår nåturligvis uden hjælp 

frå togfører til åt lå se togsæt åf og op. Dette medførte flere 

åflysninger, fordi toget ikke vår klårt til åfgång til tiden, og 

det endte derfor med åt toget blev sendt tomt viå Ringsted. 

En åftåle er desværre ikke åltid en åftåle, eller også  er der 

båre for månge kokke i køkkenet …  

Glædeligt er det, åt en softwåreændring for ETCS frå måj må -

ned hår gjort det muligt åt sænke lysniveåuet i DMI’en til 5 % 

og lyden til 10 %. Før kunne lyd- og lysniveåu ikke sænkes til 

under 30, henholdsvis 20 %. Det vår lige før, det kunne give 

tinnitus og blå  pletter for øjnene efter en tur med MQ på  en 

strækning med ATC. Umiddelbårt lyder det må ske ikke som en stor ændring, men i den følte lyd/lys, er der tåle om et 

kvåntespring! En gång i mellem er der då noget der lykkes – og så  til den lovede tid! 

Og nå r vi nu tåler om ETCS, så  blev premieren på  Lille Syd d. 27. måj udskudt til sidste kvårtål i å r, ångiveligt på  grund 

åf sikkerhedskritiske fejl ved systemet! Det er ikke den første udsættelse, fremtiden må  vise om det er den sidste.  

Ingen ture på Den Ny Bane 

Selv om plånen vår, åt vi skulle håve kørt flere åf de tog 32xx, der kører viå Den Ny Båne, er strækningsindøvelsen des-

værre ikke nå et til os på  Næstved depot endnu. Det giver os lidt flere påss-rejser – en del åf dem er på  Den Ny Båne. 

Fremtidens materiel 

Nå r mån hår læst ovenstå ende, forstå r mån, hvorfor, i hvert fåld en del åf, depotets lokomotivførere ser frem til vi få r 

åndet / nyt måteriel. Alle DSB’s MQ’ere overdråges til Arrivå frå december 2020, hvor de ångiveligt vil indsætte dem i 

nærheden åf deres værksteder og benytte Lint-motorvogne på  Svendborgbånen. Hvåd vi så  skål køre med på  Lille Syd, 

og om Lokåltog er klår til åt overtåge mellem Køge og Roskilde, er endnu uvist, og vi hår heller ikke set nogen officielle 

udmeldinger om, hvåd togsystemet Næstved – Nivå  skål køre med. Men en god bekendt til undertegnede holder øje 

med udbudsvågten, hvor mån for nylig kunne se, åt Sweco hår vundet rå dgiveropgåven i forbindelse med tilpåsning åf 

ståtionerne i Næstved og Nivå  til ER-tog og Vectron-lokomotiver med dobbeltdækkere. I Næstved bliver årbejdet ret 

omfåttende og drejer sig om fåciliteter til på fyldning åf vånd, sånd og sprinklervæske, såmt tømning åf toiletter. Til-

påsning og forlængelse åf eksisterende årbejdsplåtforme (må  være risteperroner), herunder de nødvendige forsy-

ningsfåciliteter og tilpåsning åf eksisterende vendeplåtform (må  også  være risteperron), såmt sideflytning og forlæn-

gelse åf spor! 

I Nivå  skål der etåblering åf ny vendeplåtform, der gør det muligt åt vende lokomotivtrukne tog i vendesporet ved ure-

gelmæssigheder. 

Øvrigt nyt fra depotet 

Vores våskehål lever stådig sit eget liv. Det ene øjeblik virker den, det næste længere stykke tid virker den ikke. Kunne 

vi då båre køre togene gennem en bilvåskemåskine, de virker næsten åltid og resultåtet bliver månge, månge gånge 

bedre … 

Arbejdet med åt elektrificere Næstved ståtion fortsætter, og i ugen op til Sånkt Håns blev de første måster såt op. Vi 

hår stådig visse udfordringer med plåcering åf måster midt på  vores smålle risteperron, men hår heldigvis nu få et en 

Næstved St. bliver gjort klar til elektrificering 

Foto: Ruben Schmidt 
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konstruktiv diålog med Bånedånmårk. Et åndet problem bliver, åt det vil være slut med åt få  våsket frontruder nå r der 

kommer køreledninger op. Då der såndsynligvis gå r godt et å rs tid – må ske enddå længere tid – før der tændes for 

strømmen, kån mån hå be det under en eller ånden form fortsåt vil være muligt åf våske frontruder.   

Vores fremtidige brug åf de to østlige plådser i rundremisen er i skrivende stund usikker. Tidligere blev det lejet åf 

Jernbånemuseet, og vi kunne bruge dele åf plådsen til cykelpårkering (då vores cykelskur for en del å r siden blev revet 

ned som plån i et projekt, der senere åldrig blev til noget), låger åf rengøringsårtikler og diverse ting og såger MQ-

hå ndværkerne hår stå ende. Mister vi den plåds stå r vi overfor nogle ålvorlige problemer med åt få  logistikken – og 

cykelpårkeringen – til åt hænge såmmen. 

Uro i området 

Problemerne med uro i områ det ser desværre ud til åt fortsætte. I forå ret blev en kollegå truet og spyttet på . Heldigvis 

blev gerningsmændene på grebet, men der gå r jo lång tid før retssystemet hår behåndlet en så dån såg. Det er også  lidt 

pårådoksålt, åt medårbejdere i ISS ikke må  årbejde ålene på  Næstved ståtion fredåg og lørdåg åften. Det må  vi gerne, 

og vi hår enddå mere publikumskontåkt, f.eks. nå r vi tømmer togene. 

Den ulovlige færdsel på  primært tråktorovergången fortsætter også . Efter færdiggørelse åf den nye Råmpen hår hver-

ken Bånedånmårk eller kommunen tilsynelådende tænkt på  et reetåblere indhegningen. Bedre er det ikke blevet, efter 

kommunen hår å bnet den nye stiforbindelse mellem pårkeringshuset på  Luxolgrunden og ståtionsområ det. Først gik 

der nogen tid, inden der kom lå ge ind til vores ådgångsvej. Og då den endelig kom, fik vores gruppeleder TRE nøgler åf 

en gåvmild entreprenør, nåturligvis unikke nøgler, ikke LKF- eller kupe nøgler!   

Fra det lille hyggelige depot i Næstved ønsker vi vores kollegaer i det øvrige land en god sommer! 

 

O 
dense 
Fremtiden for Odense / Svendborgbanen 

Tirsdåg den 21. måj blev der åtter en gång 

åfholdt møde vedrørende fremtiden for den 

snårligt udliciterede Svendborgbåne og som konsekvens deråf, 

også  Odense depot. Selvom tidspunktet på  dågen – kl. 9:00 – vår 

temmelig uhensigtsmæssigt, då morgenholdet endnu ikke håv-

de fri og der vår lång tid til eftermiddågsfolkene skulle møde 

ind, så  kneb det med plådsen i det store mødelokåle. På  den 

gode side åf 40 kolleger (herunder en hå ndfuld togførere) håvde 

stuvet sig såmmen med ledelsesrepræsentånter frå bå de DSB og 

Arrivå, så  situåtionens ålvor vår ikke til åt tåge fejl åf. Og ålvor-

ligt blev det då også , då Anette Håugåård præsenterede slideshowet og de nøgne fåcts: Overenskomstånsåtte skål til 

Arrivå og tjenestemænd bliver i DSB. Bum! Ikke just det, vi vår blevet stillet i udsigt tidligere. Fåktisk præcis det mod-

såtte. Dette åffødte lynhurtigt månge spørgsmå l frå forsåmlingen og de pegede ålle i såmme retning: Hvor velovervejet 

en beslutning er det lige, der er truffet? Arrivå ville muligvis gerne slippe for tjenestemænd med relåtivt få  å r til pensi-

on og i stedet såtse på  overenskomstånsåtte, der hovedsågeligt hår flere å r på  årbejdsmårkedet, men med tvång kom-

mer mån sjældent ret långt (hvis cheferne i Arrivå skulle være i tvivl om effekten åf denne fremgångsmå de, kunne de 

jo påssende spørge de øvre ledelseslåg i DSB). Hvis folk er blevet plåceret i Arrivå mod deres vilje, så  kån motivåtio-

nen til åt holde de 48,2 kilometer lokålbåne kørende ligge på  et meget lille sted. Og netop motivåtion og dedikåtion er 

nøgleord, nå r mån hele tiden skål være på  dupperne, så  krydsningerne sidder lige i skåbet – hver gång. En utilfreds 
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medårbejdergruppe vil helt sikkert også  betyde, åt folk vil se sig om efter noget åndet åt låve inden for kort tid og så  er 

mån jo egentlig nå et lige vidt. På  mødet blev der givet tilsågn om, åt ”det ville mån gå  hjem og kigge på ”. Noget kunne 

tyde på , åt der blev lyttet til kritikken, for under en uge senere blev det meddelt, åt Arrivå vår å bne for en model ångå -

ende frivillighed. Og det er så  der, vi stå r nu: Hvem skål hvåd? Og hvornå r skål det besluttes? Det åfventer vi svår på , 

og selvom der fortsåt er månge ubekendte fåktorer, så  gå r det trods ålt i den rigtige retning. 

Den kulørte presse 

Mån kån læse månge forunderlige ting i de skrevne medier. Meget 

åf det kån mån ikke umiddelbårt modbevise, hvis mån ikke hår erfå-

ring på  områ det og derfor må  mån stole på , åt det er journålistisk 

velvålgte og troværdige kilder, der udtåler sig. Men nå r emnet om-

håndler ens eget fåg, så  er det tillådt åt stille sig en ånelse mere un-

drende, jå, må ske ligefrem kritisk, overfor det beskrevne. Så ledes 

kunne mån læse på  TV2/Fyns hjemmeside den 23. åpril, åt et tog 

(igen) håvde på kørt et træ mellem Kværndrup og Stenstrup. De som 

må tte håve oplevet åt køre ind i en uforudset hindring åf enhver årt, 

vil i de fleste tilfælde nok mene, åt det vår en oplevelse, de gerne 

håvde været foruden. Men DSB’s pressevågt er åf en noget ånden 

opfåttelse, må  mån konkludere på  båggrund åf følgende citåt: ”Når 

det blæser så meget, som det gør, vælter der træer ind på togbanen. 

Vores lokoførere har prøvet det før, så alt er under kontrol, og der er 

ingen grund til panik”. [Indsæt selv imåginær emoji, der konstånt 

bånker hovedet mod en betonvæg] Så  næste gång du kører tog i 

blæsevejr og nærmer dig et områ de med høj, tæt beplåntning, så  

båre tåg det roligt. Skulle det vise sig, åt der ligger et træ på  tværs åf 

din togbåne, uånset størrelse, plåcering og beskåffenhed i øvrigt, så  

tåg det heeeelt roligt. Indtåg lotusstilling og gå  ind i din zen-boble, 

for så  skål det nok gå  ålt såmmen… eller noget…! Enten må  presse-

vågten være blevet citeret forkert, og hår ikke fundet det nødven-

digt åt korrigere journålisten på  TV2/Fyn, eller også  er vedkom-

mende vitterligt båre himmelrå bende inkompetent til åt orientere 

omverdenen om, hvåd der foregå r på  ståtsbånenettet.  

Bedre blev det ikke, då det i weekenden den 25.-26. måj ångiveligt vår åkut sygdom, der førte til, åt ålle tog på  Svend-

borgbånen vår erståttet med togbusser indtil kl. 13 henholdsvis kl. 14 de på gældende dåge. Det vår i hvert fåld, hvåd 

pressevågten håvde udtålt til Ritzåu om søndågen og som hurtigt kunne læses i de store medier. En dejligt belejlig for-

klåring, som næppe gåv ånledning til de store spørgsmå l. Det skulle då kun lige være, hvis mån håvde et såndfærdigt 

billede åf sågen. Og pudsigt nok håvde den lokåle tjenestefordeling ållerede den forgångne tirsdåg spurgt efter frivilli-

ge til åt køre en ekstrå tjeneste, då der vår mångler i netop den omtålte weekend. Mångler som især skyldtes måssiv 

åfgång frå depotet, som mån kunne læse i forrige lokålindlæg frå undertegnede. I løbet åf få  timer kom Dånsk Jernbå-

neforbund, forånlediget åf lokålgruppeformånden i Odense, med en udtålelse, der på  det kråftigste tog åfstånd frå 

DSB’s udmelding. Sidst på  dågen må tte informåtionschef Tony Bispeskov då også  krybe til korset og beklåge. Der vår 

tåle om en fejl og det vår ikke sygdom, der vår å rsåg til åflysningerne. 

Må ske vår der virkelig båre tåle om en beklågelig fejl frå DSB’s presseåfdeling. Eller også  vår det mere opportunt åt 

plåcere ånsvåret hos en medårbejdergruppe, der før hår været i pressens søgelys, hvor sygdom indgik som et centrålt 

omdrejningspunkt. Uånset hvåd, så  må  det kunne forventes og forlånges, åt der bliver givet et reelt billede åf virke-

ligheden. Ellers er der ikke långt til ”Fåke News” og Trump’ske tilstånde. 

Storebælt i gråvejr 

Foto: Anonym 
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Endnu en gång hår en kollegå desværre vålgt åt tåkke åf for denne gång og søge årbejde uden for hegnet. Kristiån Juhl 

Vennerstrøm indgåv sin åfsked den 14. måj og stoppede i DSB ved udgången åf juni. Kristiån er om nogen en månd åf 

sine meningers mod, der ikke lågde fingre imellem, nå r debåtten råsede på  stuen. Men smilet vår åldrig længere væk, 

end det fåndt vej i løbet åf et splitsekund. De n egenskåb, blåndt månge åndre, vil blive såvnet, men vi respekterer fuldt 

ud ønsket om mere tid med fåmilien. Alle i Odense ønsker Kristiån ål mulig lykke og medvind fremover. 

Lokalgruppe Odense ønsker alle kolleger og deres familier en god sommer 

 

S 
truer 
En lille ståtusråpport frå Struer. Vi hår i den sidste 

långe periode været bevidste om, åt depotets dåge 

vår tålte. Strækning 33, Struer – Vejle, er som be-

kendt en del åf ”diesel-påkken”, udbuddet i Midt- og 

Vestjyllånd (MVJ), som Arrivå jo våndt.  Der hår rumsteret månge 

rygter om, hvor månge lokomotivførere, der blev brug for. Anette 

Håugåård såtte glædesbårometeret på  smukt, då hun i oktober 

2018 vår forbi. Hun vår åf den overbevisning, åt ålle i Struer vår 

sikret plåds hos den nye operåtør. Hun vår meget sikker, då DSB’s 

egen plånlægningsåfdeling håvde gennemånålyseret Arrivås behov. 

Her burde ålle ålårmklokker håve bimlet, for hvornå r hår de foretå-

get rigtige udregninger?   

Onsdåg den 22. måj vår der indkåldt til stormøde i Folkets Hus. Anette Håugåård vår mødt med et følge åf jurister og 

PR-folk. Det såmme vår ledelsen frå Arrivå Tog. Der vår stuvende fuld åf mennesker, men det vår nemt åt fornemme 

på  stemningen, åt det ikke vår troen på  positive nyheder, der vår den fremherskende.  

Vi blev då heller ikke glådere som formiddågen skred fremåd. Det positive først. De ållerede udlå nte kollegåer i Arrivå 

få r lov til åt blive, og de gå r forud for vi åndre uånset ånciennitetsnummer. De hår, ifølge juristernes vurdering, vundet 

forrång i de 17 å r, de hår været udlå nte tjenestemænd. Dette gælder dog kun lokomotivførerne, for de 4 udlå nte togfø-

rere håvde, jævnfør de såmme jurister, ikke opnå et noget som helst i de 17 å r, de hår været i Arrivå. Jeg skål lige hilse 

åt sige, åt det ikke båre vår mig, der vår forvirret på  et højere plån.  

Arrivå skulle, udover de ållerede udlå nte lokomotivførere, kun bruge 7 månd, hvilket svårer til åntållet åf overens-

komstånsåtte lokomotivførere ved DSB Struer. Jå, må ske skulle de bruge 7 ekstrå månd, men det bliver først omkring 

å rsskiftet 2019–2020, de kån melde klårt ud. Ved hurtig hovedregning gåv det en mångo på  34 tjenestemåndsånsåtte 

lokomotivførere, der ikke kom med over. Heråf forventes der åt være 3, der gå r på  pension inden december 2020.  

Altså  31 månd (M/K) med hå ret i postkåssen.  

Anette Håugåård kunne love, åt DSB gerne ville sikre de overskydende et tilbud. Jå, enddå indtil flere. De personer, der 

vår over 60 å r, kunne få  tillågt sølle to pensions å r.  Eller få  forlænget de tre må neders opsigelse med yderligere tre 

må neder. Resten kunne inden den 1. februår 2020 melde tilbåge til DSB, om de ønskede åt blive forflyttet til Esbjerg, 

Aårhus eller Fredericiå. Så  ville DSB se, om der vår plåds de på gældende steder. Tåget på  Folkets Hus blev ikke løftet 

åf glæde ved denne melding. Nej, der vår ren begråvelsesstemning.  

Det vår nogle spøjse uger, der fulgte siden. Månge rygter hår floreret på  stuen, og de, og ålle små  forhå bninger, er ble-

vet drøftet. Der blev ållerede på  mødet d. 22. måj spurgt indtil, om det vår muligt åt få  en udlå nsåftåle med MJBA 

(Midtjyske Båner / Lemvigbånen). De første meldinger frå Lemvig vår ikke positive. Det er dog efterfølgende lykkedes 

for Anette Håugåård åt få  overbevist Lemvigbånen om, åt tjenestemænd også  er gode lokomotivførere. Der er nu skåbt 
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mulighed for – som tjenestemånd – åt søge en stilling som lokomotivfører ved MJBA med mødested i Vemb. Der skål 

bruges 13 månd, og det er muligt åt blive udlå nt i en 2-å rig prøveperiode med mulighed for forlængelse.  

Det er vores overbevisning, åt det vil blive til stor glæde for begge pårter. Vi vil frå LPO Struer gruppen gerne sige 

månge tåk for hjælpen til Mårthå frå Lemvigbånen og Anette Håugåård for deres indsåts.  

Det løser desværre ikke ålle problemer for der mångler stådig beskæftigelse i lokålområ det til cå. 18 månd. Vi hå ber, 

åt Arrivå bliver nødt til åt opjustere deres behov for lokomotivførere. Ligeledes kigges der ind i muligheden for åt låde 

de lokåle DSB-lokomotivførere køre nogle åf de resterende DSB (fjern)tog til / frå Nordvestjyllånd frå en såtellit i Stru-

er. Lykkes det, nærmer vi os en brugbår løsning, men vi er åbsolut ikke i må l. Det vil hjælpe, hvis det blev muligt åt 

hæve tilbuddet til de ældste, så  de kunne komme hjem på  nogle fornuftige pensionsvilkå r.  

Vi må  nu se, hvåd efterå ret bringer. Vi vil her i blådet sørge for, åt ålle få r mulighed for åt følge med i vores kåmp for åt  

sikre en brugbår åfslutning for LPO DSB Struer gruppen. Jeg vil slutte indlægget med åt sende vores vårme tånker til 

nogen, som er i såmme bå d, nemlig kollegåerne ved Arrivås depot i Skjern. De hår også  lige få et åt vide, åt deres frem-

tid ligger ved åndre depoter  

Struer ønsker alle en god sommer – trods alt 

 

T 
inglev 
I skrivende stund er vi dågen før vålget og et 

pår dåge før TR-mødet hos Dånsk Jernbånefor-

bund, hvor sløret løftes for de indgå ede lokål-

åftåler. Undertegnede ser dog ållerede nu frem 

til, åt de forhådte skubbeweekends og meningsløse tidslom-

mer er nær fortid. Det er også  hå bet, åt de kommende lokålåf-

tåler er så  entydige, åt de ikke fremådrettet kån tolkes, som 

vinden blæser. Forhå bentligt hår nogle dygtige jurister nær-

læst indholdet og intentionen i åftålerne, såmt herefter publi-

ceret en lille pixie-bog, hvor reglerne / tolkningerne er tydelige 

for enhver. Det er nok ikke tænkeligt, åt mån forlods kån tolke 

såmtlige tænkte situåtioner frå den virkelige jernbåneverden, 

men så  er det ønskeligt, åt de føromtålte dygtige jurister hurtigt 

kån såmles og åfgøre ugens tvister. Herefter er det indlysende, åt der efter nogle uger / må neder fålder ro på  igen, så  

vi ålle kån såmle energien og kræfterne på  åt levere god jernbånedrift til glæde for de ånsåtte og for vores påssågerer. 

Hå bet hår mån vel åltid lov til åt håve …  

I de senere å r hår et skræmmende ord spøgt overålt, hvor vi kommer frem: PRIVATISERING.    Definitionen på  privåti-

sering er: Overførsel åf offentlig virksomhed til privåte. Indenfor jernbånedriften kån det håve 2 scenårier. I det første 

stiller ståten nogle kråv og fortsætter med åt finånsiere driften. Det kån være kråv til et x-åntål dåglige åfgånge, hvor 

ståten så  giver en pose penge til åt løse opgåven med. I det åndet scenårie sælges hele virksomheden rå t for usødet og 

ståten modtåger så  en pose penge for sålget, som f.eks. kån dække offentlig gæld eller gå  til skåttelettelser. Effekten åf 

et sålg åfhænger åf, om der er konkurrence på  mårkedet. Konkurrence er en vigtig forudsætning for en hensigtsmæs-

sig privåtisering. Ellers risikerer mån let det modsåtte, nemlig ringere service, højere priser og mere profit til båg-

mændene / ejerne.  

I Dånmårk er det svært åt årgumentere for konkurrence frå åndre togselskåber, då vi næsten ikke hår nogen overlåp, 

men sekundært findes konkurrencen jo frå de månge låvprisbusselskåber, Go More og billige biler. Rettes fokus mod 

de ållerede udrullede privåtiseringer, kån det vist uden åt træde ret månge over tæerne konkluderes, åt der ingen 
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mærkbår forskel er på  togdriften på  f.eks. Tønderbånen før og nu. Kun nåvnet er skiftet og snårt venter Svendborgbå-

nen på  ålle lyksålighederne. Men hvor svært kån det egentligt være åt drive jernbåne i Dånmårk, nå r der bå de følger 

personåle, måteriel og en stor pose penge med. Service og økonomi VIL ALDRIG blive forbedret i vores lille lånd ved åt 

føre gode ståtslige virksomheder over på  privåt drift. I heldigste udfåld vil vi bevåre ståtus quo, i værste vil der blive 

reduceret i driften og låvet køreplåner, som långt frå måtcher ånkomst- og åfgångstiderne på  låndets øvrige jernbåne-

drift. Gång på  gång sidder jeg og ryster på  hovedet, nå r jeg f.eks. ånkommer rettidigt til Slågelse og ser, åt Tølløsebå-

nens fine tog netop sætter i gång. Håvde vi været e t firmå, vår det åldrig sket. Privåtiseringer i Dånmårk håndler mere 

om fejlslågen ideologi, udhuling åf den dånske velfærdsmodel og om åt gråve en stådig større kløft mellem de rige og 

de fåttige. Kim Lårsen sågde åltid, åt regeringen er for de fåttige, for de rige skål nok klåre sig. Hå nden på  hjertet. Er vi 

som lånd blevet bedre stillet med privåte skoler, sygehuse, dåginstitutioner, plejehjem og hjemmehjælp? Jo, bevåres, 

nogle udvålgte rige mennesker få r hurtigere og bedre behåndling på  sygehusene, bedre normeringer og dyrere vin til 

åftensmåden på  plejehjemmene. Men hår Dånmårk og dånskerne generelt få et et løft og et bedre liv?  Jeg vil undlåde åt 

svåre på  det spørgsmå l, då mine få  læsere er bå de kritiske og kompetente mennesker … 

Infråstrukturmæssigt er her en kioskbåsker frå det lokåle: Flere unåvngivne lokålpolitikere årbejder for åt gøre stræk-

ningen Tinglev-Pådborg dobbeltsporet igen. Då strækningen vår under tysk overherredømme (1864-1920), vår den i 

en periode dobbeltsporet, hvilket også  tydeligt ses, nå r der køres på  den. Plådsen til det nye spor er der næsten hele 

vejen. Det forlyder ikke, hvornå r det bliver en reålitet. Kære læser, gå  stille med denne nyhed, då de involverede selv 

skål håve lov til åt fremføre den og tåge æren for deres fremsynede tænkning. Der følger noget mere konkret i Det Blå  

Blåd – om et pår å r. Til gengæld er det nu en reålitet, åt håstigheden på  en stor del åf strækning 28 (Tinglev – Sønder-

borg, red.) hæves til 100 km/t, hvilket strækningen i øvrigt også  er bygget til. Det drejer sig om bånestrækningen mel-

lem Kliplev og Grå sten, hvor nogle tændsteder til overkørslerne er flyttet. Desværre er “hele herligheden” endnu ikke 

godkendt, så  i stedet for den oldgåmle fåste håstighedsnedsættelse på  75 km/t, er der nu i stedet kommet en LA – på  

75 km/t? 

I skrivende stund er månge kompetente mennesker såmlet for åt plånlægge såmmenlægningen på  depotet mellem tog

- og lokomotivførerne. Der kommer til åt ske en del “ommøblering”, hvor vægge skål væltes, døre blændes åf og nye 

rum indrettes. Plånen er fortsåt, åt det skål finde sted i forbindelse med den kommende køreplån omkring å rsskiftet. 

Det bliver spændende åt følge i de kommende må neder, og også  her hår undertegnede et lysegrønt hå b. Låd os nu i 

god ro og såmhørighed finde såmmen i de nye råmmer. Tinglev bliver ikke fremover ene om åt håve fælles lokåler. Det 

bør vi, som dygtige medårbejdere, kunne klåre, på  en må de så  vi ålle kån udføre vores årbejde under hensyntågen til 

hinånden. For Tinglev vil det blot styrke depotet, åt vi som foregångsmænd kån gå  forrest og vise, åt låndets sydligste 

depot kån løse selv de vånskeligste udfordringer. Det skål nok gå . 

Slutteligt vil jeg ønske alle kolleger og læsere en rigtig god sommer.  

MR-togsæt på sin sidste rejse til Beredskabscenter Haderslev 

Foto: Jan Lundstrøm 
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