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Lederen
Af: Preben S. Pedersen

Året 2009 er nu ved at rinde ud.
LPO's daglige ledelse vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle
vores medlemmer og deres familie
en rigtig god jul, samt et godt nytår.
Det gør vi i håbet om at alle vil kunne nyde en fredfyldt højtid. Der hersker nemlig ikke for os nogen tvivl
om at der venter os alle et meget
slidsomt 2010, hvor samarbejdet for
alvor kommer på prøve.
Meddelelsen fra DSB's koncernledelse om, at vi er 200 lokomotivførere for mange i DSB Fremføring,
blev af personalet i første omgang
tolket som et udtryk for ledelsens
humoristiske sans. Men udsagnet
var skam helt alvorligt ment og derfor bliver vi i LPO-DSB også nødt til
at forholde os til koncernledelsens
påstand, da Fjern - & Regionaltogsbudgettet for 2010 bl.a. baseres på
virksomhedens tal.
LPO-DSB advarede allerede i
2007/2008 om, at vi anså DSB's
massive ansættelsesplaner for bekymrende set i forhold til den forventede produktion, men der blev
ikke lyttet til vores advarsler. DSB
har derfor kun sig selv at takke for
den opståede situation.
DSB's personaleprognoser for lokomotivførere har hidtil, for nu at sige
det pænt, ikke været særligt holdbare og LPO har da heller ikke større
tiltro til de seneste tal fra den kant.
Alene i weekenden den 21. og 22.
november kæmpede tjenestefordelingen desperat for at undgå togaflysninger i østområdet og alt disponibelt mandskab, inkl. gruppelederne, var sendt ud at køre.
Har koncernledelsen overhovedet
ulejliget sig med at få sine beregninger efterprøvet i driftsorganisationen? Næppe!
Såfremt det alene er Planlægning
og Trafik der er ansvarlig for at der i
2009 skulle ansættes omkring 100
nye lokomotivførere (hvoraf de ca.
60 alene skulle bruges til et nyt togsystem som efterfølgende er blevet

aflyst), kan det kun benævnes med
ét ord: Skandaløst!
Nu hvor DSB's taljonglører sidder
og fedter med regningen for denne
fadæse skal vi for god ordens skyld
advare mod at sende den til LPO's
medlemmer. En sådan regning skal
ikke forventes indfriet af lokomotivpersonalet.
Som udgangspunkt mener vi i LPO
at den påståede overtallighed allerførst bør efterprøves. Viser det sig,
imod forventning, at tallene holder
helt eller delvist stik, bør LPO og
Fremføring sammen udforme en
landsdækkende rammeaftale for
afspadsering af de mange overarbejdstimer lokomotivførerne har til
gode. Det vil dog være et ufravigeligt krav at afspadsering skal ske på
frivillig basis og at ingen pålægges
ufrivillig (tvungen) afspadsering.
Vi vil ikke acceptere hvis de lokomotivførere der igennem flere år har
hjulpet DSB med at få togene til at
køre, på trods af massiv underbemanding, nu skulle tvinges til at afspadsere på tidspunkter de og deres familier ikke ønsker. Den nu
oparbejdede overtidspukkel er typisk optjent i weekender, højtider,
ferieperioder og på ubekvemme
tidspunkter, hvor der traditionelt har
manglet personale.
Hvad blev der af Gode Tog til Alle?
Det ville have været et godt arbejdsredskab til styring og planlægning af
kørslen (og den nødvendige rekruttering) i hele landet. Om nødvendigt
bør der laves er revideret udgave,
så der igen kan planlægges økonomisk ansvarligt.
Trods de aktuelt dystre personaleprognoser (overtallighed) for lokomotivpersonalet i hele landet, er
vores Transportminister særdeles
bekymret for manglen på arbejdskraft, hos netop vores fagkategori.
Hans bekymring går i særdeleshed
på, at de ansættelseskrav der gennem mange år har været for lokomotivpersonale, er en ansættelses-
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barriere for fremtidens rekruttering.
Transportministeren henviser til at
hans viden på området bygger på
en rapport som Lokomotivførerudvalget udsendte i foråret. LPO vil
ikke udtale sig om andre selskabers
barriere. Men LPO er ikke af DSB
blevet delagtiggjort i problemer med
rekruttering, på grund af de gældende ansættelseskriterier. Dette til
trods for, at der de sidste år har været højkonjunkturer (fuld beskæftigelse) på hele det danske arbejdsmarked
Vi tillader os derfor at konkludere, at
Lokomotivførerudvalgets rapport er
regulær bestilt arbejde, for at kunne
angribe fagligheden i (og for den
konservative minister ikke mindst:
prisen for) lokomotivførerjobbet?
LPO betragter dette som et klart
angreb på den danske aftalemodel
på arbejdsmarkedet, hvilket selv en
borgerlig regering burde holde sig
for god til.
Dansk Jernbaneforbund var særdeles åbne og konstruktive da den
offentlige lokomotivføreruddannelse
skulle etableres og forbundsformanden brugte meget tid og energi for
at opnå en godkendelse i forbundets hovedbestyrelse. Alternativet
kunne meget vel have været en
erhvervsfaglig grunduddannelse på
måske 3 - 4 år. Når man så efterfølgende, bl.a. fra ministerens side,
søger at fjerne kravene om en faglig
relevant uddannelse, anser LPO det
for at være både uværdig, beskidt
og utroværdig forhandlingsadfærd.
I 2008 åbnede LPO / Dansk Jernbaneforbund og DSB i samarbejde
overenskomsten delvist, for sammen at vurdere fremtidige ansættelseskriterier til lokomotivførerjobbet.
Dette arbejde forventes inden længe afsluttet med en aftale. Efterfølgende kan vi jo så kun håbe på, at
der ikke kommer politiske ytringer
eller utidig indblanding fra f.eks.
ministerens side i det vi alene anser
som et internt forhold arbejdsmarkeds parter imellem.

3

Hvad er ERTMS?
European Railway Traffic Management System
Af: Signalkommissionsmedlem Birger C. Naver, Fredericia
Folketinget bevilliger 28 milliarder
kr. i starten af 2009, til udskiftning af
det nuværende signalsystem. Derved skal Banedanmark udskifte alle
deres nuværende signaler med et
nyt signalsystem baseret på
ERTMS niveau 2.
Udskiftningen skal være gennemført inden
2021 på fjernbanen. Ved ERTMS
niveau 2 er de ydre signaler vi kender i dag, erstattet udelukkende af
et førerrumssignal. ERTMS niveau 2 vil muliggøre tættere tog
rækkefølge, højere hastighed og
bedre regularitet.
ERTMS
European Railway Traffic
Management System
ERTMS består af to systemer: et
togkontrolsystem, ETCS (European
Train Control System), der er kontrol- og kommandodelen, og en
strækningsradio, GSM-R, der er
radio- og datakommunikationsdelen. Strækningsradioen er baseret
på almindelig mobiltelefoni.
ERTMS er under afprøvning i andre
europæiske lande, bl.a. Holland, Finland, Frankrig, Schweiz og
Storbritannien.
Det fælleseuropæiske togkontrolog radiosystem skal indføres i hele
Europa, og skal i Danmark erstatte

det nuværende signalsystem, omfattende sikringsanlæg, fjernstyring,
strækningsradio og ATC-systemet
inkl. udrustningen i det rullende materiel.
ERTMS niveau 2:
Uden ydre signaler
ERTMS niveau 2 er et signalsystem, hvor der ikke er signaler langs
sporene, men alle informationer vil
blive vist på en dataskærm i førerrummet. Med ERTMS foregår al
datakommunikation mellem sikkerhedssystemet og togene via radio.
ERTMS gør det muligt at styre samme tog gennem flere lande, uden
særskilte togkontrol- og radiosystemer. For at kunne køre i flere lande
i dag, skal togene være udrustet
med de enkelte landes togkontrolsystemer.

aflæse alle informationer om strækningshastigheden, faste hastighedsnedsættelser, La, togenes nuværende hastighed, hvor langt der er
kør tilladelse, stigning og fald tal på
strækningen.
Hovedsignaler, PU signaler, og
dværgsignaler som vi kender i dag,
vil blive udskiftet med et skilt som
angiver hvor signalet skulle stå.
Dette skilt er til hjælp for lokomotivføreren, så man har et punkt at
bremse ind til, når der gives information på dataskærmen, om at der
er stop ved et blokafsnit.
Akseltællere kontrollerer at der
kommer det samme antal aksler ind
og ud af blokafsnittende.

BR 605, som kører mellem Århus
henholdsvis København og Berlin
har både dansk og tysk togkontrolsystemer. Dette vil ikke være nødvendigt med ERTMS, fordi ERTMS
er et fælles europæisk standardsystem, der efterhånden vil erstatte de
nationale togkontrolsystemer.
For os lokomotivførere vil arbejdspladsen blive total anderledes, den
nuværende ATC udrustning vil blive
udskiftet med en dataskærm, hvor
lokomotivføreren blandt andet kan

Mærke, der indikerer hvert
blokafsnit.
(Foto: NLF Tidende)
Lokomotivføreren vil ligeledes få
informationer op til 4 km. frem om
hvad der befinder sig på strækningen, det kan f.eks. være om overkørsler er sikret. Den nok største
udfordring for lokomotivføreren bliver, at fastholde den optiske overvågning af strækningen, nu hvor
alle informationer bliver vist på dataskærmen inde i førerrummet.
Tidsplan for indførelse af
ERTMS 2 i Danmark
Banedanmark har besluttet at starte
udskiftningen af det nuværende
signalsystem på to prøvestrækninger: Roskilde-Køge-Næstved i 2017
og Langå-Aalborg-Frederikshavn i
2018.

Grafik: Banedanmark
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Den nye dataskærm, der skal installeres i samtlige førerrum.
(Foto: Banedanmark)

Implementeringsplan for ERTMS i Danmark.
(Grafik: Banedanmark)

Nøjagtig 7 km. syd fra Struer ligger Hjerm som kan forvente det nye ERTMS-system i 2020
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Ny aftale om kvalifikationstillæg
Der er netop indgået aftale om Kvalifikationstillæg for Lokomotivførere,
Lokomotivførere kørelærere og Lokomotivinstruktører.

Aftalen er gældende de næste to år
- 2010 og 2011.
For nærmere information henviser
vi til LPO og DJ's hjemmesider.
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5

TEMA: Enmandsbetjente tog
Af: Hans Schøn Merstrand
Indførsel af enmandsbetjening i togene har mange og store konsekvenser for lokomotivpersonalet,
som sidder ganske alene tilbage
med et øget arbejdspres, udover
det sikkerhedsmæssige ansvar for
fremførelsen af toget. Lokomotivpersonalet oplever det øgede arbejdspres i form af kundehenvendelser af enhver art, lige fra gængse
rejseoplysninger til nødråb om
hjælp. Men mens andre personalegrupper i togene har en ordning om
”TRYKHEDSBEMANDING”, så er
lokomotivpersonalet desværre ganske alene i stort set samtlige situationer – i hele døgnet.

forbindelse med en episode på Grenåbanen.

Det er vigtigt, at DSB har den ledelsesmæssige fokus på problemstillingerne omkring begrebet
”enmandsbetjening”. Udover den
interne fokus i DSB, så har politikkerne i dette land, også et ansvar
for udviklingen af jernbanetrafikken i
Danmark, da det trods alt er politikkerne der grundlæggende udarbejder præmisserne for jernbanevirksomhederne. Senest valgte Staten
igen Arriva, til regionaltrafikken i
Midt og Vestjylland, men samtidig
oplever kunderne en reduktion i
antallet af kundeserviceservicemedarbejdere i togene. Et politisk valgt
lavere serviceniveau i togene (igen
med efterladte lokomotivførere).

Pigen er en af de unge piger som
stod på toget i Kolind. Jesper henvender sig til pigens veninde, som
fortæller at de har kontaktet pigens
stedfar, som vil hente hende i Kolind når toget kører retur mod Århus. Jesper vurdere, at han ikke
bryder sig om, at have hende med i
toget, da han er bekymret for hendes tilstand. Han kan ikke komme i
kontakt med hende, og han ved ikke
om der er tale om indtagelse af alkohol, stoffer, eller hvad der er ellers er galt med hende.

I denne artikel vil jeg beskrive et par
konkrete hændelser, hvor lokomotivførerne har følt sig svigtet i situationen.
Lokomotivfører føler sig svigtet
af alarm 112 - på enmandsbetjent tog
Når man har brug for hjælp, så ringer man alarm 112, og så kommer
der hjælp – det er da den gængse
opfattelse i hele befolkningen, selv
om vi nok alle har hørt lidt om problemerne med ”Politireformen”, og
herunder også alarm 112.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det rendte mig koldt ned
af ryggen, da jeg hørte en af mine
yderst fornuftige kollegaer fortalte,
at han følte sig svigtet af alarm 112 i
6

Den 25. september kørte lokomotivfører Jesper B. Henriksen sit enmandsbetjente tog mod Grenå.
I Kolind, som ligger noget før Grenå, står tre unge piger på toget. Da
Jesper ankommer til Grenå, bliver
han kontaktet af en passager som
fortæller, at der ligger en pige på
gulvet i den anden ende af toget,
som nok har det skidt. Jesper går
derned og finder pigen liggende på
gulvet, men han kan på ingen måde
komme i kontakt med hende, selv
om hun har åbne øjne.

Jesper vurdere, at hvis situationen
udvikler sig undervejs til Kolind, så
står han ganske alene med en formodentlig syg passager, i et meget
tyndt befolket område hvor der er
langt til nærmeste lægehjælp. På
trods af venindens forklaring om, at
stedfaren ville tage i mod dem i Kolind, vurdere Jesper, at pigens tilstand er for dårlig til at han vil kører
med hende, så derfor ringer han
112.

Vagthavende spørger Jesper om
pigen er sammen med nogen?
Hvortil Jesper svare "ja - en veninde". Vagthavende beder om at få
veninden i telefonen, og taler i kort
tid med veninden, hvorefter Jesper
igen får vagthavende, der herefter
meddeler, "at nu har han overladt
ansvaret for den syge pige til veninden", en pige på kun 16 år, herefter
afsluttes samtalen!
Jesper er lidt rystet, og står fortsat
og kigger på den syge pige, som
begynder at lave nogle opkastningsbevægelser, situationen bliver mere
og mere anspændt, for selv om pigen ikke er bevidstløs, så virker hun
meget ”fjern”.
Jesper oplever, at vagthavende har
overdraget hans ansvar for en syg
passager, til en pige på 16, hvilket
han finder forkert, da han har ansvaret for passagerne, så han ringer
igen alarm 112 – igen bliver han
omstillet til vagthavende ved politiet.
Vagthavende spørger Jesper, om
han virkelig syndes politiet skal bruge resurser på at kører til Grenå?
Jesper fastholder at han står med
en syg pige, som han vurdere, har
behov for hjælp.
Vagthavende indvilliger i at sende et
par betjente til stedet, og det vil Jesper selvfølgelig afvente. Mens de
venter på politiet, så begynder den

Jesper fortæller alarmcentralen, at
han er lokomotivfører ved DSB, og
har et akut problem med den syge
pige, samt at hendes tilstand muligvis skyldes alkohol indtagelse, eller
noget andet – hvorefter alarmcentralen omstiller Jesper til vagthavende ved Østjyllandspoliti.
Jesper oplever vagthavende som
”ubehagelig”, der tydeligvis giver
udtryk for, at Jesper overreagerer.
Det Blå Blad

Jesper B. Henriksen

syge pige at kaste "spyt og slim" ud
af munden og hun bliver tiltagende
dårlig. Dette bliver så for meget for
en anden passager, som vælger at
ringe 112 (tredje opkald fra toget).
I mellemtiden ankommer der to civile betjente, som kun konstatere det
som Jesper havde sagt hele tiden.
Herefter ankommer der en ambulance med to reddere, som straks
”springer på pigen”, og smertepåvirker hende, uden reaktion fra pigen.
Redderne overtager pigen.
Jesper tager efterfølgende en snak
med de to betjente på stedet, og
giver udtryk for sin kritik af vagthavende ved politiet, for i virkeligheden var det jo ikke politiet han havde brug for, men en ambulance.
Jesper føler at betjentene trækker
lidt på skulderen, og desuden meddeler, at "sådan er det bare".
Jesper ved ikke hvad der efterfølgende er sket med pigen, eller hvor
alvorlig hendes tilstand var.
Det Jesper oplever i denne situation
er, at som lokomotivfører på enmandsbetjente strækninger, så er
lokomotivpersonalet som oftest det
eneste personale - og står med det
fulde ansvar for materiel og passagerer - og derfor må en episode
som denne bare ikke ske.
DSB bør gå i dialog med politiet, så
dette kun bliver et "enkeltstående
tilfælde".
En voldelig episode på strækning 33
Mange af vore kolleger på de enmandsbetjente strækninger, oplever
at volden og antallet af urolige passager stiger markant. Som eksempel på en af utallige oplevelser hvor
lokomotivpersonalet bliver udsat for
trusler og vold, så har jeg talt med

lokomotivfører Torben Pedersen fra
Struer, som havde en særdeles
ubehagelig oplevelse i Jelling, hvor
en voldelig passager ”gik amok”, i
toget.
Torben fremfører sit regionaltog fra
Struer til Fredericia, men på Jelling
station bliver Torben kontaktet af en
passager som fortæller, at "en
mand slår og truer andre passager i
toget". Torben går ind i toget og
finder ham i mellemgangen i MRtoget, hvor voldsmanden slår løs på
en passager. Torben råber "stop" til
manden. Den voldelige griber herefter fat i øret på Torben, men Torben
får talt manden nogenlunde til ro.
Herefter flytter Torben den voldsramte passager frem i toget, mens
gerningsmanden bliver ved mellemgangen. På vej frem i toget bliver
Torben kontaktet af en civil politimand, som fortæller, at han har ringet efter politiet, men at der vil gå
mellem 15 til 20 minutter inden de
er fremme.
Pludselig får Torben en fornemmelse af, at den voldelige passager
kommer løbene bagfra mod Torben,
hvorefter han vender sig rundt – klar
til at forsvarer sig – voldsmanden
griber fat i Torbens krav, men Torben får vristet sig løs. Torben beder
venligt men bestemt, den voldelige
passager forlade toget, hvad han
overraskende nok også gør. Torben
lukker herefter dørene i toget og
kører til Vejle. Den civile betjent er
forsvundet fra toget, men Torben
konstaterer, at alle passagerer med
udsende af anden etnisk oprindelse
end dansk, er blevet truet eller slået.
At strækning 33 (fra Struer-Herning
til Vejle) er plaget af urolige passager i de enmandsbetjente tog, har
lokomotivpersonalet kendt til i lang

Torben Pedersen
tid – så løsningen er en øget bemanding i togene. For Torbens historie er desværre ikke enestående.
Fremtidens fokus på enmandsbetjening
DSB bør som virksomhed have
øget fokus på de arbejdsmiljømæssige aspekter i forbindelse med enmandsbetjente tog. Der bør laves
en plan for uddannelse af lokomotivpersonalet, med fokus på de problemer og uregelmæssigheder som
lokomotivpersonalet oplever, så vi
bliver bedre klædt på til opgaverne.
Man bør øge bemandingen, billetkontrol og service i de enmandsbetjente tog, i de tidsrum man erfaringsmæssigt ved problemerne opstår, så lokomotivpersonalet kan
blive aflastet betragteligt, og vore
kunder kan se frem til bedre service
og tryghed i togene.
For ca. 2 år siden lavede man en
øget bemanding og billet kontrol i
togene på Grenå-banen, i en måned, og det det gav en ganske god
ekstra indtægt i kontrolafgifter, samt
øget omsætning i billetautomaterne.

Enmandsbetjent tog
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Uddannet lokomotivpersonale
vpersonale
Arbejdstid ved kursusdeltagelse
usdeltagelse

Af: Søren Max Kristensen (medlem af Fremføringens
mføringens uddannelsesudvalg)
Artiklen beskriver reglerne for uddannede lokomotivførers kursus tid,
arbejdstid og rejsetid ved afholdelse
af kursus på hjemstation, udestation
og ved internat kursus.
En kursusdag er 7 timer svarende til
8 lektioner. Differencen imellem
kursus tiden (7 timer) og den samlede tjenestetid afregnes som overarbejde. Al kursusdeltagelse laves i
LTD2 med den faktiske tjenestetid,
af hensyn til validering af tjenesten
før/efter kursus. LTD2/SAP regner
altid en kursusdag for 7 timer, når
der bruges kursustjenester, dette
uanset dagens faktuelle tjenestetid.
Tjenestefordeler, udfylder en blanket når kursus enten overstiger 7
timer på hjemstedsstation eller der
rejses i forbindelse med kursus.
Den samlede tjenestetid (inkl. Cin
og Cud) minus 7 timer påføres blanketten, som overarbejde på den
enkelte dag.
Overarbejde optjent i forbindelse
med kursus, er ikke omhandlet af
maksimal 15 timers overarbejde i
aftale 570,1. Ligeledes beregnes en
kursusdag ikke i forbindelse med
reglen om 150 timers tjenestetid på
4 uger.
Når en kursusdag foregår på hjemstedets station, vil tjenesten fremstå

i LTD2, med en samlet tjenestetid
på 7 timer inkl. Cin og Cud. Det er
af edb tekniske årsager Cin og Cud
fremstår, og lokomotivfører møder/slutter således i undervisningslokalet og kursusdagen er 7 timer/8lektioner.
Den maksimale tjenestetid i forbindelse med en kursusdag er 12 timer. I forbindelse med rejsetid på
en kursusdag, regnes tjenestetiden
fra Cin til Cud på hjemsteds stationen.

Ved nødvendig flytning af fridag,
aftales det imellem den enkelte lokomotivfører og dennes tjenestefordeler, hvor der gives en ny fridag.
Det vil sige, at der ikke gives for en
mistet fridag eller anden kompensation for flytningen. Det samme gør
sig gældende ved flytning af hvile
og sovedage, for lokomotivfører i
fast tur.

Hvis der er tjenestetid i forbindelse
med kursus og/eller ud- og hjemrejse i tidsrummet i mellem
17:00 - 06:00 ydes der timetillæg
(natpenge) for den del af tjenesten.

I henhold til reglerne for deltidsansættelser, kan der ikke ydes overarbejde til deltidsansatte. Den øgede
tjenestetid, anvises derfor til almindelig timesats, for deltidsansatte.

Hvis udrejse og første kursusdag
overstiger 12 timer, skal der rejses
ud dagen før, der oprettes en rejsedag i LTD2 med Cin og Cud, rejsedagen vil dermed, minimum blive 6
timer i tjenestetid. Cud sker på ankomststationen, herefter skal der
mindst være 11 timer, til undervisningen starter. Og vice versa ved
hjemrejse, her skal Cin ske på afrejsestation og Cud på hjemstationen i
LTD2.
I forbindelse med kursus hen over
en weekend, gives der rejsedag

Fremføringen og LPO DSB er enige
om, at begrænse internat kurser
mest muligt, således at disse kun
anvendes af produktions og/eller
holdningsmæssige årsager. Værdidage og lignende betragtes som
kursus.

Nekrolog

km til arbejde. Det fortsatte han
med til midt i oktober.

Det er med stor sorg, at vi fra Korsør maskindepot skal meddele, at
kørelærer Kurt Bækgaard Hansen
er død den 14. oktober efter ca. to
års kamp mod kræften. Kurt efterlader sig kone, steddatter, svigersøn og to børnebørn.

Kurt var en glad mand, som altid
fløjtede eller sang, når man mødte
ham. Vi kunne altid spørge ham til
råds om egne problemer, eller hvis
teknikken drillede på togene. Derfor var det også naturligt, at han
blev udnævnt til kørelærer, og kollegaerne valgte ham som netværks-person.

Kurt var udlært maskinarbejder og
kom til DSB S-tog i 1981. Han kom
til Korsør 1. december 1984, hvor
han først rangerede med MH, og
derefter kom han på MY-skole.
Kurt kunne lide at cykle og startede
altid den 16. april (på dronningens
fødselsdag) med at cykle sine 15
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fredag og søndag/mandag, hvis
weekenden dermed bliver for kort,
flyttes en af fridagene.

Det Blå Blad

Vi vil alle savne Kurt, og vi føler
med hans familie, der har mistet et
elsket og skattet familiemedlem.
Æret være Kurt Bækgaard Hansens minde.

Det Blå Blad

Kurt Bækgaard Hansen

Certifikaters gyldighed
Af: Søren Max Kristensen (medlem af Fremføringens uddannelsesudvalg)
LPO DSB har modtaget mange
henvendelser fra medlemmerne om,
hvor lang tid der må gå, hvor man
ikke har været på en strækning eller
kørt med et litra man har certifikat
til. For at svare på dette, er det nødvendigt at dele svaret i 2 dele, operatørattest og certifikater.
Operatørattest
DSB Jernbanesikkerhed opererer
med begrebet ”Operatørattest”. Formålet med operatørattesten er at
fastsætte terminer for og definere,
hvilke sikkerhedsoperatører, i dette
tilfælde lokomotivførerne, der er
omfattet af krav om efteruddannelse. Lokomotivpersonalet er kvalificeret i sikkerhedsklasse A, som
betyder at vi skal testes og efteruddannes hvert andet år.
Såfremt man ikke har brugt sin operatørattest, altså arbejdet som lokomotivfører, i mere end 6 måneder,
skal man til ny test og efteruddannelse. Denne test og efteruddannelse er den samme som den vi skal
op til hvert andet år. Dette er blot en
kort beskrivelse af operatørattesten.
Reglerne fremgår af uddannelsesstandarden USTD nr. 9 – 2.
Certifikater
En lokomotivførers certifikat er gældende i 2 år. Det fremgår af certifikatet, hvornår det skal fornys. Fornyelsen sker ved vores test efterfulgt af efteruddannelsespakken.
Det er testen, der skal være gennemført inden certifikatets udløbsdato. Certifikatet omhandler infrastrukturkendskab og litrakendskab.
Rutinekørsel
Et certifikat er altså gældende i 2 år,
uanset om man har kørt på strækningen eller med et litra. Ifølge SR §
3 ”Personalets kompetence og an-

svar” stk. 7.1.1 er det lokomotivføreren, der har ansvaret for togets førelse og sikkerhed. Det betyder, at
det er op til den enkelte lokomotivfører, hvornår det er nødvendigt
med rutinekørsel på en strækning
eller kørsel med et litra. Et eksempel kunne være, at en lokomotivfører med 20 års erfaring godt kan
være væk fra en strækning i længere tid end en nyuddannet kollega.
Såfremt en lokomotivfører mener, at
det er på tide med rutinekørsel, må
han henvende sig til tjenestefordelingen, for at få tildelt en tjeneste
med den pågældende strækning
og/eller materieltype. Skulle det
mod forventning ikke kunne lade sig
gøre, eller er behovet en decideret
indøvelsesdag eller værkstedsdag,
er det gruppelederen der kontaktes.
Mener lokomotivføreren, at den
manglende rutine gør, at der ikke
kan køres på en given strækning
eller med en given materieltype, er
det ligeledes gruppelederen der
kontaktes. Det er så gruppelederens ansvar, at lokomotivføreren
opnår de manglende kompetencer.
Vær opmærksom på, at det giver
driftsforstyrrelser først at meddele
det på dagen, hvor en tjeneste indeholder kørsel, man ikke føler sig
rutineret i. Det skal meldes på forhånd til gruppelederen, meget gerne på mail.

ren frasige, således at der ikke bliver testet eller efteruddannet på
dette område. F.eks. kan en lokomotivfører, der er stationeret i Kalundborg, godt sige et MR certifikat
fra. Ledelsen kan også vælge, at
der ikke efteruddannes i MR. Den
pågældende attest vil så blive hvilende, og kan først aktiveres efter
endt efteruddannelse og test. Det
samme gælder strækningskendskab, men selvfølgelig kan en lokomotivfører fra Kalundborg ikke sige
strækning 5 fra.
Ny bekendtgørelse
I skrivende stund er der en ny bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen på
vej. Denne bekendtgørelse kan
ændre lidt ved forholdene i denne
artikel. Dog er principperne de samme.

Fravalg af certifikat
Det centrale turudvalg har udarbejdet en liste over hvilke minimumscertifikater en lokomotivfører skal
være i besiddelse af, gældende både for strækninger og litra på hvert
depot. Disse certifikater kan ikke
frasiges af hverken lokomotivføreren eller DSB. Certifikater ud over
dette minimum kan lokomotivføre-

Det Blå Blad har også plads til dit indlæg.
Alle er velkommen til at skrive

Det Blå Blad

Struer 2009

Det Blå Blad
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Struer 11. november 2009. Indkørselsenden fra Syd med Struer Bugt i baggrunden.

Nyt fra lokalgrupperne
skulle der, hvis alle planer holder,
finde en spor ombygning sted.

Struer
Af: Niels H. Christensen

Så gik efteråret på hæld, men det er
der nok ikke så mange der er kede
af. Nu er det slut med at glide ind til
perronen og håbe, at toget standser
i nærheden af meter mærkerne, og
det kan da også være vanskeligt at
overholde køreplanen.
På strækningen mellem Holstebro
og Herning er det ikke bare fedtede
skinner der generer, her er skinnerne så slidte, at der hele tiden dukker
La op på grund af ultralyds fejl. Håbet er dog lysegrønt for til sommer

Nu er overkørslerne igen til diskussion og der er ingen tvivl om at det
ville være skønt hvis der blev fjernet
nogle flere i en fart, men hvis det
kniber med ideerne til hvorledes en
overkørsel kunne sikres skal man
blot tage en tur til Rusland. Her er
der monteret stålplader der vippes
op i 45 grader vendt mod trafikken.
Skulle der så komme en uopmærksom bilist forbi, får hans køretur brat
ende ved kontakten med stålpladerne.

Af: Jan Sejr Lundstrøm

Onsdag den 23. september sprang
en bombe på vores lille hyggelige
depot i Næstved – Regeringen vil
udbyde trafikken på vores hjemmebane Lille Syd!
Helt sikkert kan Lille Syd betjenes
bedre, materiellet er ikke det nyeste, og køreplanen passer ikke rigtigt med Sydbanen i Næstved. Muligvis kan det også gøres billigere
end i dag, men det kan ikke samtidig gøres både bedre og billigere.
Et muligt bortfald af togpersonale vil
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Med de bedste ønsker om et godt
nytår og tak for det gamle, her fra
Struer.

Her sidst i november drager mange
af lokomotivførerne i Struer med
ægtefælder til Hotel Vinderup for at
holde julefrokost. Med den store
interesse der er vist for at deltage
tegner det til at blive rigtig godt.
Vi bor fortsat på depotet men tiden
løber jo som bekendt stærkt, så vi

betyde dårligere service og mindre
tryghed under rejsen, og vil også
forringe arbejdsmiljøet for os lokomotivførere.

Næstved

blev glade, da vi hørte at nu kunne
vi se de første planer for vores
fremtidige opholdslokaler. Vi blev
slemt skuffede, man skulle tro at de
troede, at det var burhøns de havde
med at gøre. I det hele taget bar det
stærkt præg af, at personalet ikke
havde været inddraget fra starten
af. Nu er planen sendt retur sammen med vores ønsker, så med lidt
held får vi nogle bedre planer til jul.

Desværre stilles der i dag så mange
bureaukratiske krav til jernbanedrift,
og netop af denne årsag mener jeg,
at Lille Syd er for lille til at stå alene.
Inden for de seneste år har 12 af de
13 danske privatbaner derfor samlet
sig i 4 større enheder, og den sidste
– Vestbanen – kæmper for livet.
Jeg mener, at kunderne på Lille Syd
er bedst tjent med en lokal forankring, og at det let kunne være sket
under DSB med nye tog og større
fokus på køreplanen.
Allerede i dag har Lille Syd flere
passagerer hver dag end både
Svendborg- og Grenaabanen, og
den er en af landets mest rettidige!
I forbindelse med den forventede
nye bane via Køge vil man ”dele”
Det Blå Blad

Slut med at zigzagge igennem
overkørslerne i Rusland

Lille Syd, således at delen mellem
Køge og Næstved bruges af tog til
og fra København, mens strækningen Køge – Roskilde fortsætter som
ren lokalbane.
Man må derfor frygte, at vores stakkels kunder på Lille Syd – sammen
med os – går en turbulent tid i møde
med ny operatør, nye tog, sporombygning og signalprojekt indtil banen får en helt ny placering på Danmarkskortet om otte år.
Frisk blod til depotet
Ved månedsskiftet august og september begyndte seks nye lokomotivførere til depotet i Næstved på
lokomotivføreruddannelsen. Det er
os en stor fornøjelse at byde velkommen til: Dennis Hald, Flemming
Kongsted Larsen, Frederik Ørskov
Rose Petersen, Gert Papsø, Jack
Reiner Eriksen og Line Lærke Jensen. Gert Papsø uddannes i Tønder
de øvrige fem i Høre Taastrup.

Vi ønsker jer held og lykke med uddannelsen, og glæder os til samarbejdet!
Vi har også fået ny gruppeleder på
depotet. En mindre kabale i Fremførings organisation er gået op, og
Jørgen Panton vender tilbage til
Næstved som gruppeleder. Jørgen
Panton var indtil han blev gruppeleder i København i foråret, lokomotivfører ved depotet i Næstved.
Vi ønsker Jørgen tillykke med den
nye stilling og håber på et godt og
konstruktivt samarbejde til gavn for
alle parter!
Nye ture
Ved det kommende køreplansskifte
ændres vore ture igen, der bliver
som nu en morgentur med seks
mand, to blandede ture med hver ti
mand (hidtil var den ene på otte)
samt en aftentur med otte mand.
Desværre fortsætter ramme/reserve
turen med fire mand ikke, da den
var vanskelig at udnytte i praksis.
Aftenturen er suverænt den mest
eftertragtede, der kræves mere end
27 års anciennitet for at få plads i
aftenturen! Vi får nu fast kørsel til
Kastrup, og en ekstra tur til Holbæk
(om eftermiddagen) mandag til fredag.
Nyt er også, at vi skal køre et morgen myldretids tog Ringsted – Slagelse – Ringsted for at betjene Sorø. Dette tog køres med MR. Normalt vil der være 11 MR togsæt på

Sjælland, så der bliver fuldt hus på
parkeringssporene i Næstved!
Næstved depotet og Nordisk
Film
Nej, det drejer sig ikke om optagelsen af dramaet om et lille depot og
udliciteringer, men om en fredelig
tur med kollegerne til Hovedstaden.
Efter ankomst til Valby gik vi til Nordisk Films studier. Her fik vi en
rundvisning på området, og så et af
de gamle studier samt deres studie
for specielle lydeffekter. Desværre
var der optagelser i de store studier,
der bl.a. bruges til TV produktioner,
så dem fik vi ikke at se.
Det gamle studie vi så, var et af de
oprindelige glasstudier. Dengang
var der ikke så meget kunstigt lys
som nu, så studiet var bygget med
sider og tag af glas. For at få flere
lyse timer til at arbejde i, var studiet
placeret i første sals højde. Vores
guide fortalte os om dansk films
historie og Nordisk Film i særdeleshed. Hvem vidste f.eks. at dansk
film eksporterede til mange af verdens lande, indtil der kom lyd på,
derefter lagde vores sprog pludselig
en stor dæmper på eksportmulighederne!
Det gamle studie var indrettet som
et lille museum med bl.a. kostumer
fra Olsen Banden og rekvisitter fra
Lykkehjulet.
Besøg hos DJ
Næste stop på turen var DJ’s store

både Arriva og DSBs lokomotivførere mødes for at byde de nye goddag og de afgående farvel.

Esbjerg
Af: Johnny Lyngsø

Efteråret er over os med de dertil
kommende ulemper ved kørsel i
løvfald. Det er en spændingens tid
med hensyn til, om man kan få hold
på togene ved de perroner der skal
holdes ved. Inden længe er dette
dog ovre og vinterens komme er
uundgåelig.
I Esbjerg er der i september afholdt
goddag og farvelfest, en fest hvor

Der har i oktober været afholdt 2
medarbejdermøder, hvor den lokale
ledelse orienterede om projektet
med det arbejde som skulle foregå
med at renovere sporarealet på Esbjerg station. På mødet blev der
stillet gode spørgsmål omkring den
daglige korrigering af de tjenester,
som vi skulle køre, mens sporarbejdet står på. Efter møderne bød ledelsen på lidt godt at spise og en
times bowling.
Når sporarbejdet er færdigt og man
vender tilbage til Esbjerg, vil man
opleve flere forbedringer i vores
pause- og opholdslokaler, idet der
bliver monteret et nyt køkken i det
Det Blå Blad

flotte forbundshus. Her blev vi vist
rundt og fik hilst på de fleste medarbejdere. Dernæst fortalte Ulrik Salmonsen lidt om arbejdet netop nu,
og der var lejlighed til at stille
spørgsmål. Efterfølgende var Ulrik
vært for et overdådigt måltid, så det
var kun med besvær vi kunne slæbe os, og vore nye flotte rygsække,
videre på turen.
Sidste stop Carlsberg
Som de fleste nok ved, brygges der
ikke længere øl i stor stil i Valby.
Carlsberg har indrettet et besøgscenter, der fortæller om virksomheden og deres øl brygning gennem
tiderne. Besøgscenteret har også
en imponerende flaskesamling. Til
sidst var der mulighed for at smage
produkter fra ”Husbryggeriet Jacobsen”.
En vellykket og godt tilrettelagt tur,
som arrangørerne fortjener stor ros
for. At turen kunne samle næsten
halvdelen af lokomotivførere fra depotet i Næstved fortæller også lidt
om interessen!

Besøg hos Nordisk Film i Valby
gamle ikke ryger lokale, samt at vi
får nye møbler til begge lokaler.
Den 21. november afholdes den
lokale julefrokost, hvor næsten alle
personalegrupper på Esbjerg station kan deltage. I uge 51 afholder vi
feriesøgningen til sommerferien
2010, og vi håber, at alle mere eller
mindre kan få den ferie, de ønsker.
Jul og Nytår står for døren, og der
ønskes en glædelig jul og et godt
nytår til alle kolleger landet over.

Det Blå Blad
Dit blad
Din mening
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ordsprog lyder: Ingen nævnt, ingen
glemt. Det vil jeg hermed benytte
mig af.

Nykøbing F.
Af: Anders B. Pedersen

Mange før jeg, har helt sikkert modtaget følgende råd, og mange har
lært det af dyrt købt erfaring:
”Du er formand, så du skal uddelegere noget af dit arbejde”!
Men som mange af mine forening
kolleger også har lært, kan det til
tider være svært at give slip.
Måske er det så også derfor, at der
er en relativ stor udskiftning nogle
steder. For uanset hvilken post man
har, så gør man det jo fordi man vil
alle sine kolleger det bedste. Derfor
vil jeg fremover overlade lokalredaktør jobbet til næstformand Jesper
Rød.
Men I slipper ikke helt endnu. Da
dette er det sidste nr. af det blå blad
for 2009, vil jeg gerne benytte lejligheden at takke alle mine kolleger,
foreningsbrødre, og den lokale ledelse i Nykøbing.
Jeg takker jer for det samarbejde
der har været, konflikter eller ej. For
al den hjælp og støtte jeg / vi i lokal
gruppen har fået, fra alle sider. Et

Lokalgruppen beklager, at vi i artiklen i DBB 3-2009 ikke fik nævnt vores lokale ledelses opbakning til
bådturen. Dette arrangement kunne
slet ikke have været afviklet til den
pris, hvis det ikke var for det tilskud
som vi fik derfra. En stor tak skal
hermed lyde til jer.
For det er da klart, at når man er
med til at få et arrangement op at
køre, på den ene eller anden måde,
så skal man da også have den nødvendige street kredt, propps og big
up's. WORD
Lokalgruppen vil gerne sige tak for
det samarbejde der har været i
2009 omkring de sociale arrangementer.
Og vi ser frem til 2010 hvor vi håber, at kunne fastholde det samme
høje sociale aktivitetsniveau som i
år.
Jesper, take it away!
Jamen tak skal du have Anders.
Jeg skal som nævnt levere indlæg
til Det Blå Blad her fra Nykøbing
Falster fremover. Jeg vil starte med
at nævne en ændring i ledelsen på
depotet. Tommy D. Jørgensen har
får en stilling i et nyt rettidighedsprojekt som starter den 1. december,
og er væk i 2 år indtil videre. Det er
så meningen at Jonas skal overtage
Tommys opgaver her i Nykøbing.
Vi i bestyrelsen i lokalgruppen vil

gerne sige tak for samarbejdet til
Tommy, og ønske ham al mulig
held og lykke i det nye projekt. Vi
ser også frem til det fremtidige samarbejde med Jonas, og vi håber på
en god og konstruktiv dialog fremover.
Vi har i mellemtiden haft turvalg.
Der er kommet BR 605 i alle turene
nu, og vi får mere kørsel med
605´eren i den nye køreplan. Vi
mangler dog stadig at uddanne de
resterende folk, men vi er godt på
vej. Det ser også ud til, at vi endelig
kan slippe for de gamle blå - røde
vogne efterhånden som de nye dobbeltdækkere bliver frigivet til drift.
Vi er stadig plaget af det store sporarbejde på Sydbanen. Som man har
kunnet se i TIB, så er strækningshastigheden øget til 160 km/t, men det
skal man altså lige tage med et vist
forbehold, for der er en del hastighedsnedsættelser pga. sporarbejdet, som åbenbart ingen ende vil
tage. Lundby station er under ombygning med nye perroner og en
gangbro til passagerne, så de ikke
længere skal krydse sporet
Det er jo positivt, og godt for vores
arbejdsmiljø.
Det negative er, at i Glumsø spor 2
er der også lavet helt ny perron,
men har man lavet den lang nok til
5 MF sæt? NEJ, det har man ikke,
så, vi er nødt til at aflåse bageste
sæt igen. Jeg skal ikke kunne sige
hvorfor man ikke har lavet den lang
nok, men besynderligt er det da, og
møg irriterende er det også.
Mon man laver perronerne lange
nok i Lundby? Vi kan kun håbe,
men jeg tror ikke vi skal sætte forventningerne for højt.
På den positive side kan jeg nævne
at vi har fået linieledere ved AM
signalerne, ja du læste rigtigt, linieledere ved AM signalerne. Godt nok
kun ved AM signaler, men de er der
da! Nu venter vi spændt på, om vi
også får lagt linieledere ud ved I
signalerne i Næstved, Glumsø og
Lundby, hvor vi har mest brug for
det.

Lokomotivfører Karsten Søe Andersen, Struer
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Til slut vil jeg, på vegne af alle på
depotet i Nykøbing Falster, ønske
samtlige en rigtig glædelig jul og et
godt nytår. Tak for kampen og vi
ses til næste år.

Tinglev
Af: Jesper Rodkjær Pedersen

Så nærmer tiden sig, hvor vi skal
skifte køreplan og starte i de nye
ture. I Tinglev har turarbejdet været
besværliggjort af, at vi i sidste øjeblik fik at vide, at 482 og 483 skulle
køres med DB Schenkers BR 185
lokomotiver i stedet for EA. Man
ønskede fra DSB's side, at der indledningsvis kun skulle være en mindre gruppe lokomotivførere, som
skulle have den pågældende uddannelse. Efter lidt tovtrækkeri blev
der opnået enighed om, at placere
al kørslen i en 10-mands tur - tur
440. Det betød, at vi måtte fravige
den beslutning fra depotets turmøde
om at bevare den eksisterende
turstruktur. Grundet en masse bindinger blev tur 440 alt andet end
optimal, og der har efterfølgende
været en masse begrundet kritik af
den.
Efter at turvalget var overstået og
højtidstjenesterne var sendt i omløb, modtog vi en meddelelse om,
at BR185 alligevel ikke vil blive indsat i K10 - tak for ingenting!
Da der er tale om væsentlige ændringer i turene, vil der blive afholdt
et nyt turvalg i Tinglev, med turskifte
den 1. februar 2010. Det har selvfølgelig været et meget uheldigt forløb,
hvor folk ikke rigtig har vidst, hvad
de kunne forholde sig til. Vi i

Skulle der være nogle, som tidligere
har læst indlæg fra disse kanter, så
vil de måske huske, at der har været skrevet om al for hyppig brug af
nødforsyningsanlægget i Sønderborg. I en periode var det som om,
at problemet var blevet mindre eller
næsten løst. Nu er lorten desværre
tilbage og gang på gang må 900togene nødforsynes i Sønderborg
pga. fyldte toiletter eller vandmangel. Det er højst utilfredsstillende og
vi må bede alle lokomotivførere, der
kommer ud for at skulle bruge nødforsyningen, om at skrive en lokomotivførerrapport på det.

Lokomotivfører Anders Damsgaard, Struer

turgruppen må tilbage til tegnebordet, og forhåbentlig får vi et bedre
resultat denne gang. De foreløbige
rygter går på, at BR 185 skal indsættes i K11, så det afventer vi med
spænding.

Et andet sted, hvor vi også har været forfulgt af fyldte toiletter og trængende passagerer er i tog 386 og
387. Disse tog, som bliver kørt med
MF materiel mellem Hamborg og
Århus, er ofte et stort problem, da
der kun er et meget kort ophold i
Århus. Det ser dog ud til, at der efterhånden er opnået mulighed for
stammeskift i Århus, så vi ikke skal
køre rundt med passagerer, der har
tårer i øjnene af at holde sig. Tog
386 og 387 skal efter planen igen
køre med BR 605 efter køreplanskiftet, men med vores oplevelser
med indsættelsen af BR 185 så forbeholder vi os retten til at være
skeptiske på det punkt.

det sønderjyske svar på Tiger
Woods - havde igen i år arrangeret
en golfdag for depotets førere,. Der
skulle efter sigende være blevet
slået så mange huller i luften, så
meteorologerne på DMI måtte korrigere vejrudsigten for den pågældende dag. B.C. Hansen måtte
overlade trofæet til Dan B. Knudsen, som slog færrest huller i luften.
Tiger har lovet, at han gerne vil lave
et lignende arrangement til næste
år, så det skal blive spændende at
se, om vi kan udklække flere håbefulde talenter til den danske golfelite.

På det mere seriøse plan så har
flere af depotets lokomotivførere
været ude og lufte kuglerne og svinge med køllerne. Henrik Lauritzen -

Der skal lyde en tak til Dion og Per
for hjælp med instruktion af de knap
så erfarne og nybegynderne. Derudover skal der også lyde en tak for
støtten fra personaleleder Willy
Hansen og fra lokalgruppen.

Vær god ved Jorden

- det er den eneste planet med Det Blå Blad!
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Af: Jenik Langsted

Over og hjem, ned og op. Over og
hjem, ned og op. Over og hjem, ned
og op. Over og hjem, ned og op.
Over og hjem, ned og op…
Nådada, rabler det nu for den gode
Hr. Langsted? Nej da, ingenlunde,
ovenstående er blot en arbejdsseddel, som den vil se ud om to-tre år
for en stor del af vore kolleger, når
arbejdsopgaverne indskrænkes til
kun at omfatte Svendborg og Fredericia. For undertegnede er det sød
musik i ørerne men for de efterhånden mange nye unge overenskomstansatte mennesker vi har, må
udsigten til at køre Lint i 30-40 år
virke skræmmende – og formentlig
ikke helt efter deres planer og
drømme.
Det handler naturligvis om udbudet
af Svendborgbanen og Vestfyn og
de omvæltninger og den usikkerhed, det medfører for den enkelte
medarbejder. Med de mange udliciteringsrunder vi har været vidne til,
var det vel kun naturligt, om fokus
blev rettet mod Svendborgbanen på
et tidspunkt. Alligevel kom budskabet som en bombe, og efter hvilket

Noget ganske andet er vore passagerer på Svendborgbanen, som
gennem mange år har stået model
til mangt og meget, skal de nu trækkes med en operatør der ikke er helt
klar til opgaven? Arrivas begyndervanskeligheder i det jyske er der
ingen der ønsker, og det fortjener
vore pendlere heller ikke.
Men præget af udliciteringen og
utrygheden går dagligdagen sin
gang her i Odense. Turvalget blev
overstået og fortsat med en del tilfredse nye medarbejdere, der igen
kom i tur. I forbindelse med turvalget blev det eneste rigtige lokomotivtrukne tog 482 taget fra os, da
togmateriellet fremover skulle bestå
af det tyske lokomotiv BR 185. Men
i sidste øjeblik blev det alligevel EA
der skulle køre, hvorfor 482 kom
tilbage og nu er placeret i reserven.
IC-4 er for os i Odense noget diffust
som køres af andre depoter. Men
også det tog kom tættere på. Nu
skal depotets kørelærere og nogle
få lokomotivførere på kursus, og på

Det Blå Blad

Få dage efter meddelelsen om udliciteringen, tikkede medarbejdertilfredshedsanalysen i øvrigt ind ad
brevsprækken med vel nok ét overordnet spørgsmål; Nåh, går det godt
i Odense, og er der noget vi kan
gøre bedre? Det er her fristende at
svare; Tja, hvad synes I selv? Det
er i hvert fald svært at koncentrere
sig om noget så fjernt som koncernledelse, værdier, mål og ledertyper,
når dagligdagen er under angreb.
Nå, lad os nu holde jul og nytår og
glemme alt andet - for en stund.

- dit blad, mit blad, vores blad

Struer Station
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et tidspunkt kommer turen til resten
- af dem der er tilbage efter udliciteringen altså.

Lokomotivfører Anette Skriver Meyhoff Bjerre, Struer

Odense

princip skal man nu udvælge ca. 60
mennesker ud af depotets 130?
Skal den enkeltes fremtidige tilhørsforhold afhænge af, om man er
overenskomstansat eller tjenestemand, eller kan der mon laves en
udlånsaftale, der tilfredsstiller alle.
Med de efterhånden mange udliciteringsprojekter der har kørt i Vestjylland og på Sjælland, er der en del
forhandlingserfaringer at trække på,
hvorfor jeg vælger at tro på, det ender godt.

Det Blå Blad

Depotet har siden sidst fået tilgang
af 4 nye lkf. De 3 nyansatte er startet på skolen og den 4 kommer fra
DSB S- tog / DSB First og starter
1/10 2009. Han skal starte uddannelse på det hold, som kommer
over til Fremføring fra S-tog først i
det nye år.

Kalundborg
Af: Steen Rasmussen

Det er med stor glæde vi i Kalundborg pr. 1. oktober kan byde velkommen til vores nye gruppeleder,
Bjarne Flintholm. Bjarne kommer fra
en stilling i DSB uddannelse. Det
lover godt for depotet, at Bjarne selv
har søgt stillingen, i modsætning til
de tidligere. Det er mit indtryk, at
Bjarne er faldet godt til i Kalundborg
og glæder sig til opgaven. Han har
dog stadig noget arbejde at afvikle i
udannelsessektionen, men det kan
for en dels vedkommende varetages fra arbejdspladsen i Kalundborg.

Vi har fået et ”nyt” lidt større mødelokale. Vi har overtaget Bjarnes
kontor, og han har så fået det gamle
mødelokale, lige over for LPO kontoret, i grunden meget praktisk.
Pladsen er nu helt færdig med adgangsveje, som det var planlagt i
denne fase. Men der arbejdes stadig med lidt småting på sporarealet.
Vaske-forsyningssporet er for tiden
spærret og det giver noget ekstra
rangering bare for at tanke, da vi
skal rundt om vaskehallen.

Vi har været meget præget af ulykken i overkørsel 105, ved Tølløse,
hvor et IC3 tog ramte en lastvogn.
Det er glædeligt at kørelæreren på
toget, nu så småt er begyndt med
lidt kontorarbejde på depotet.

Det er et meget lavtliggende sporskifte der skal hæves. Vognene
hælder faretruende ved passage.
Der skulle efter sigende være nogle
problemer, så det ikke bliver rettet
helt, men nok skal under Banedanmarks behandling endnu engang
næste år! Så mangler vi lige at få
sat frispormærkerne op igen, efter
at sporene er blevet hævet.

Turvalget er vel overstået og vi kan
konstatere, at den nyoprettede rammetur er godt søgt. Ligeledes er vi i
fuld gang med strækningsindøvelse
til Ringsted, så vi er klar til K10.

Vi har også haft besøg af Banedanmark i anden henseende. Vi kører
ud af Holbæk på YY signal, men når
vi ”ramte” perronkanten i Kalundborg, med personførende, tog blev

ATC delvis aktiv, med tre gule streger. Der var også opsat små hemmelige skilte gemt i sorte plastikposer. Der kom senere meddelelse fra
Banedanmark omkring forholdet,
hvorefter de samtidig afslørede en
lille15 km hastighedstavle og en
stopbalise til hvert spor, som tillader
at man højest kan ramme stopbommen med 15 km/t.
Det var åbenbart løsningen på at få
godkendt de nye stopbomme. Vi
kom så i den forbindelse af med en
fast indkørselshastighed på 40 til
alle spor, og toget kan nu køre helt
op til stopbommen, hvor vi tidligere
holdt et par vognlængder fra. Det
tror jeg passagerne sætter stor pris
på.
Sporløbere har vi også mange af på
strækning 5. Vores sikkerhedsrepræsentant Bent H. Rasmussen har
været med en følgegruppe ude på
Tølløse og Lejre station. Der blev
taget mange notater og billeder af
uhensigtsmæssig adfærd fra passagerne. På Lejre station var sågar
malet mærker hvor sporet skulle
krydses via uautoriserede overgange.
Depot Kalundborg, med alle personalegrupper, afholder fælles julefrokost på Star Bowl.
På lokalgruppens vegne ønskes alle
læsere en god jul og et godt nytår.
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standard. Det har så desværre betydet, at der ikke bliver gjort ordentligt
rent. Vi har nu i flere måneder måttet leve med møgbeskidte opholdsrum og ulækre, uhumske og sygdomsfremkaldende toiletforhold.

København
Af: Søren Max Kristensen

Som den opmærksomme læser af
lokalnyt fra KH nok har bemærket,
har der i det sidste stykke tid ikke
været noget om lokaler og toiletforhold på KH. Dette skyldes, at vi fik
ombygget toiletterne i nr. 18, så de
levede op til de krav, der retmæssigt stilles til slige indretninger i vore
moderne tider. Desværre er den
gode tid mht. lokaler nu borte. DSBs
øverste ledelse havde fået den geniale idé, at der skulle spares et
stort millionbeløb på rengøringen.
Det betød, at rengøringskontrakten
på hele KH blev opsagt, og en ny
kontrakt blev indgået med et andet
firma.
Den nye kontrakt er udarbejdet efter
princippet ”behovsrengøring”, hvor
rengøringsfirmaet selv kontrollerer
og bedømmer behovet efter en

En sådan kontrakt virker sikkert udmærket på arbejdspladser så som
kontorer, hvor de samme medarbejdere er på samme sted hver dag.
På en arbejdsplads, hvor der hver
dag går mange hundrede mennesker fra og til, er en behovsrengøring ikke tilstrækkelig. For en del år
siden havde vi en lignende kontrakt,
og det virkede ikke, hvorefter der
blev indført en kontrakt med faste
intervaller for de enkelte rengøringsopgaver.
Brugerne på KH, det være sig personalet og den lokale ledelse, er
ikke blevet inddraget i udformningen
af den nye kontrakt. Nogle få uger
inden den nye kontrakt trådte i kraft,
opdagede lokalgruppe KH og den
lokale ledelse dette ved et tilfælde.
Kontrakten er udformet et sted i
Sølvgade, tilsyneladende uden at
det er overvejet at inddrage os, der
arbejder på KH, og som ved hvilke
behov der er, og hvilke metoder der
virker og hvilke der ikke virker.
nå et rigtig godt resultat.

Fredericia
Af: Palle Dahl

Så er den første IC 4 attest kommet
til LPO Fredericia, og først i det nye
år vil der komme mange flere igennem uddannelsen. Der har været
lidt uenighed i opstartfasen omkring
hvem der skulle tilbydes uddannelsen først, men nu skulle det bare
køre på skinner derudad.
Det skrider også godt fremad med
det store sporarbejde i P-risten her
i byen, hvor det ikke altid har været
lige nemt at sidde i stolen som ansvarshavende. Men med fremtiden i
baghovedet omkring sporarealerne
og oprangeringerne, har alle mand
givet den en ekstra skalle for at op16

Det er tidligere blevet nævnt, at der
arbejdes intenst på at finde en ny
plads og opholdslokaler til alle medarbejderne i P-risten, men i skrivende stund er der intet nyt i sagen.
Der bliver fulgt op på sagen, og så
snart der er nyt vil alle blive orienteret.
I sidste nummer at Det Blå Blad
skrev jeg, at vi havde fået EURO
PARK til at passe på, at det kun er
dem med P-tilladelse, som holder
på pladsen ved vandtårnet. Jeg efterlyste også at få afmærket alle
parkeringsbåsene, specielt i denne
årstid, hvor der er flere som tager
bilen på arbejde, er det stadig vanskeligt at finde plads ved vandtårnet. Der er mange som har fundet
ud af, at man skal se sig godt for
inden man stiger ud af bilen. De
nedbørsmængder der er faldet i den
senere tid, har medført en gigantisk
vandpyt på parkeringspladsen. Surt
at gå på arbejde med en våd sok,
Det Blå Blad

Denne kritisable fremgangsmåde
står i skærende kontrast til principperne i Sporskifte 2010. Fjern- og
Regionaltogsdirektøren Frank Olesen har rejst land og rige rundt med
budskabet om, at beslutninger i
DSB skal tages så tæt på medarbejderne som muligt. Også i dette tilfælde har det vist sig ikke at være
sandt. Endnu en festtale med gode
intentioner har vist sig at være varm
luft. Lokalgruppe KH har bedt Fremføringens ledelse om at være ekstra
opmærksom på, at vores ønsker og
kritikpunkter kommer med i den
evalueringsproces der kommer senere.
Når dette blad udkommer, håber vi,
at det trods alt er blevet bedre.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen løber af stablen den 28. januar. Vær opmærksom på, at ændringer til Lokalgruppens vedtægter skal være lokalgruppen i hænde senest 1. januar.
Øvrige forslag skal afleveres senest
den 18. januar. Nærmere oplysninger kommer på opslag på depotet
kort før jul.
Lokalgruppe KHs bestyrelse vil gerne ønske alle en god jul og et lykkebringende nytår.
så lad os nu få asfalteret parkeringspladsen snarest.
Det er også lidt ærgerligt at måtte
konstatere, at der i Fredericia ikke
var stemning for at holde en sensommerfest, hvor man kunne feste
sammen med sine kolleger. Dette
har bestyrelsen måtte sande, da
man igen på grund af for lidt tilslutning, har opgivet at afholde en fest
for medlemmerne.
Ved deadline for tilmelding havde
kun 6 medlemmer udover bestyrelsen skrevet sig på listen, det er ikke
mange ud af 150 medlemmer, så
det er besluttet ikke at bruge energi
og penge på lignende tiltag i fremtiden.
Med disse ord vil jeg ønske alle
medlemmerne i Fredericia en rigtig
god jul samt et godt nytår. En særlig
tak til de af vores kollegaer som
holder hjulene i gang i højtiden,
mens andre sidder hjemme og hygger sig med familien.

fulgt af Henning Ochwat på 2. pladsen og Peter Nielsen på 3. pladsen.

Aalborg
Af: Lars Rolving Jensen

Nå, så kom vi da til at køre med
normal hastighed nord fra ind og ud
af spor 1 i Skørping igen. Det tog
også sin tid, til gengæld viste det
sig, at øvelsen i at køre langsomt
kom de af os som var med til gokartkørsel til gode. Som det var tilfældet sidste år, tog René Geertsen
og Henrik K. Jensen sig tid til at
arrangere gokartkørsel på banen i
Mou. Desværre forelå der ikke en
aftale med vejrguderne, så banen
var glat som bare fan… Det gav
anledning til nogle interessante manøvrer og afkørsler, men som sagt
var vi i træning med at køre langsomt.
Resultatet blev, at René Geertsen
kørte sig på en flot 1. plads, efter-

Sig nærmer den søde juletid, og
dermed også nytåret. Nytårsaften er
for nogle ikke en rigtig nytårsaften
uden nytårstorsk. Og en rigtig nytårstorsk har man selv fanget. Støt
står den danske sømand, og så
dog. Lars Brade Rasmussen arrangerede en fisketur på bølgen blå
ombord på en rigtig fiskekutter, med
muligheden for at fange føromtalte
nytårstorsk. Det er blevet mig fortalt,
jeg deltog ikke selv, at netto tilvæksten af mængden af føde, altså det
der bliver til mere lokomotivfører,
gik i minus. Så støt stod den Danske sømand alligevel ikke, det er
måske derfor at vi valgte lokomotivførergerningen.
P-risten i Aalborg er under ombygning/renovering. Arbejdet skrider
planmæssigt frem, overraskende for
de fleste måske, og det vil resultere
i en helt ny rist med omstillingsanlæg i både nord- og sydenden.
Vi glæder os meget til at få det nye
anlæg, hvor sidegevinsten bliver at

Tre stolte gokartkørere
rangerhastigheden i risten kan sættes op fra de nuværende 10 km/t til
25 km/t.
Her på de sidste dage af det gamle
år, skal der lyde et rigtig glædelig jul
og et godt nytår til alle fra Aalborg
og Frederikshavn depoter.

Lokomotivfører Jes Meier Klestrup, Struer
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rummene er løst, eller i det mindste
afhjulpet midlertidigt – for nu er vinteren her og julen står for døren, og
her skulle man jo nødigt blive forkølet, hvis man er IC4 fører.

Århus
Af: Hans Schøn Merstrand

Hvordan vil arbejdsmoralen være
på et kontor, hvor der gentagende
gange, og flere uger i træk var
manglende varme på radiatoren?
Vil man sidde på et koldt kontor i
handsker og overtøj, og med ekstra
frakker og tæpper over knæene i
timevis bare for ikke at blive alt for
afkølet – samtidig med, at man forsøgte at passe sit arbejde?
Ikke desto mindre, så har det været
hverdagen for adskillige lokomotivførere på IC4 togene gennem hele
oktober og november måned, hvis
man da ikke lige var så heldig at
opdage fejlene under klargøring af
toget, og så få meldt ”nedbrud”, inden togsættet kom i drift.
Når dette nummer af Det Blå Blad
udkommer, håber vi at problemerne
med den manglende varme i fører-

Litra uddannelsen
I Århus har det taget over et år, at få
uddannet 14 kollegaer på litra BR
605, og for nogle af kollegaerne gik
der over et år fra teori til attest - og i
skrivende stund er alle ikke i gennem uddannelsen endnu.
Nu kunne man så håbe på, at det
var en engangsforestilling med BR
605, men desværre så ser det ud til
at der fortsat er problemer omkring
uddannelse i Århus. Et uddannelseshold i litra MR, er planlagt til teoriuddannelse i slutningen af november 2009, men praktikkørsel og attest er først planlagt til afslutning i
udgangen af februar 2010. Der er
ligeledes problemer med et hold på
litra uddannelse MF.
LPO Århus er desværre ret bekymret for afviklingen af den store uddannelsespukkel, som er ved at
blive en realitet i de kommende måneder i Århus, hvor man står over
for implementering af Litra MG og
MQ, som er "rygraden" af trafikken
ind og ud af Århus.

Rengøring af lokaler i Århus
DSB indkøb (eller hvem det nu er)
har åbenbart indført et nyt rengøringskoncept, som desværre ramte
Århus den 1. november 2009.
Vi opdagede det ved, at der ikke
blev gjort rent i vore lokaler i 10 - 11
dage, da man åbenbart også havde
valgt ny leverandør til rengøringen!
Det er fuldstændig ubegribeligt for
os som brugere af lokalerne, at man
udlevere desinficerende væske til
personalet midt i en influenza tid,
ophænger plakater, laver nødplaner
for togdriften - og så indfører et nyt
rengøringskoncept, som er så dårlig
indarbejdet/planlagt og uigennemtænkt. Kort sagt noget svineri!
Når man indfører et nyt koncept
omkring rengøring, så burde virksomheden opleve, at det er et fremskridt i vores hverdag (og dermed i
tråd med vores værdier), i stedet for
den negative oplevelse personalet
nu står tilbage med. Problemerne
med det nye rengøringskoncept
burde ikke komme bag på nogen,
da vores kollegaer i LPO København, gennem længere tid har gjort
opmærksom på, at det nye rengøringskoncept heller ikke fungere
der.
God jul og godt nytår til alle.

Casper Hansen og Lise Husted, begge Struer, slapper af på stuen.
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LPO-DSB Jubilæumsliste 2010
40 års jubilæum
Den 2. februar 2010
Axel Bo Knudsen, København
Peter Riehn Andersen, Næstved

Den 17. maj 2010
Peder Busk, Århus
Den 16. juni 2010
Sten Ove Rasmussen, Esbjerg

Den 1. marts 2010
Finn Slotø, Århus

Den 17. juni 2010
Casper Nygård Hansen, Struer

Den 1. juli 2010
Ejgil Drejer Rasmussen, Lki-gruppen

Den 1. juli 2010
Bent Jensen, København
Bent Erik Hansen, Kalundborg

Den 1. november 2010
Erik Wilfred Nielsen, Næstved
Steen Ole Bøje Jensen, Odense
Frank Todbjerg Larsen, Aalborg
Den 1. december 2010
Børge Jensen, Næstved
Poul Erik Bjørnlund Nielsen, Nykøbing F.
Thyge Folke Nielsen, Lki-gruppen
Holger Hjortnæs, Esbjerg

Den 1. august 2010
Jens Jørgen Damgård, Esbjerg
Den 12. august 2010
Bjarne Laustsen, Århus
Den 14. august 2010
Tommy Stærkjær, Esbjerg

25 års jubilæum

Den 1. oktober 2010
Erik Christensen, Nykøbing F.

Den 1. februar 2010
Johnny Michael Ptak, Nykøbing F.

Den 1. november 2010
Martin Staack Jensen, Århus

Den 1. marts 2010
Kim Kirkeskov Kristiansen, Odense

Den 1. december 2010
Michael Holm Pedersen, Aalborg

Den 4. marts 2010
Bruno Løkkegaard, Fredecicia

Den 8. december 2010
Gunnar Petersen Juhl, Lki-gruppen

HIP HIP HURRA
Vi skal naturligvis kippe med flaget
når der er jubilæum. Følgende er
hapset fra Politikens nudansk ordbog:
Flag:
Firkantet eller aflangt stykke stof
med mønster eller billede på. Hejses som tegn for et land, en organisation eller for at give signaler.
Det danske flag - hejse flaget - flaget er på halv stang - sætte flaget
på hel stang - føre dansk flag - kippe med flaget - flagdug – flagknap –
flagline - flagskib – flagstang – dannebrogsflag – bekvemmelighedsflag
– korsflag – signalflag - splitflag.

Stryge flaget:
Tage et flag ned. Kan være et tegn
på overgivelse. Ved solnedgang
skal flaget stryges.

Gå ned med flaget:
Få et mindre nervesammenbrud.
Efter hans død gik hun helt ned
med flaget.

Tone flag:
(søfart). Hejse et flag om bord på et
skib for at tilkendegive sin nationalitet eller sende en hilsen.

Sejle under falsk flag:
(Søfart). Sejle under en fremmed
nations flag.

Vifte med det hvide flag:
Give op og underkaste sig nogen
(overgive sig). Selv de skrappeste
kritikere må nu vifte med det hvide
flag.
Tone rent flag:
Være ærlig og sige sin mening. Det
er vigtigt at alle toner rent flag så vi
kan komme videre.

Det Blå Blad

Kippe med flaget:
Fejre nogen eller noget. Der er god
grund til at kippe med flaget for den
bog.
Vise flaget:
Markere sig og komme frem med
sine synspunkter. Det er vigtigt at
vise flaget i debatten.
Kilde: Politikens nudansk ordbog
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LPO-DSB Lokalgruppe Fredericia

LPO-DSB Lokalgruppe København
afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 28. januar 2010.

Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 13.00

Tid og sted fremgår af opslag på depotet.
Tilmelding på fremlagte lister eller på mail
sokris@dsb.dk.

På Café Fic i Fredericia-hallerne.
Dagsorden for dagen vil blive ophængt lokalt
samt skrevet i den lokale avis.

På gruppens vegne

Palle Dahl
Kasserer LPO Fredericia

Søren Max Kristensen
Formand Lokalgruppe KH

LPO-DSB Lokalgruppe Næstved
afholder ordinær generalforsamling

LPO-DSB Lokalgruppe Nykøbing F
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 21. januar 2010 kl. 14.00

Lørdag den 23. januar 2010 kl. 10.00

i Metal-huset på Åderupvej 12 i Næstved

Hjemmeværnets lokaler ved FC Nykøbing F.
Dagsorden ifølge vedtægter
se opslag på maskindepotet.
Pensionister er meget velkomne og kan
tilmelde sig ved henvendelse til
Henrik Eriksen 2468 7587 eller
Jesper Rød 2468 7666.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisning ophænges
på tavle ved siden af kontoret.

LPO-DSB Lokalgruppe Tinglev
afholder ordinær generalforsamling

Med venlig hilsen
Lokalgruppen Nykøbing F

Lørdag den 30. januar 2010 kl. 14.00
i lokalerne på Borgerhuset/biblioteket Tinglev midt

LPO-DSB Lokalgruppe Korsør

Errol Vestergaard
Lokalgruppeformand

afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. januar 2010 kl. 18.00

LPO-DSB Lokalgruppe Odense

på Søbrinken 34, 4220 Korsør.
Dagsorden iflg. lovene.
Forslag skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.
Der vil blive serveret et let traktement.
Tilmelding til formanden senest
mandag den 25. januar 2010.
På bestyrelsens vegne

i Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 31, Odense S.
Dagsorden og tilmeldingsliste til spisning ophænges på
tjenestestedet senest d. 22. december 2009.

Mogens Kleis
Formand

Peter Kanstrup
Lokalgruppeformand

Struer station 11. november 2009.
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afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 21. januar 2010 kl. 12.45
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LPO-DSB Lokalgruppe Århus

LPO-DSB Lokalgruppe Aalborg

afholder ordinære generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 21. januar 2010 kl. 13.00

Onsdag den 20. januar 2010 kl. 12.30

i DSB kantinen i Sonnesgade
Dagsorden for generalforsamlingen
er jf. vedtægter for LPO Århus.
Traditionen tro vil der efter generalforsamlingen være
fællesspisning - se opslag på informationstavlen.

I Håndværkernes Hus, Kattesundet 20, 9000 Aalborg.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Der er spisning efter generalforsamlingen og tilmelding
foregår på de ophængte lister.
Pensionister er velkomne
og kan tilmelde sig på telefon 2468 7571.

På vegne bestyrelsen
Hans S. Merstrand.

LPO-DSB Lokalgruppe Struer
afholder ordinær generalforsamling

LPO-DSB Lokalgruppe Esbjerg
afholder ordinær generalforsamling

Fredag den 29. januar 2010 kl. 13.30

Onsdag den 27. januar 2010 kl. 14.00

På Marina Club, Ved Fjorden 12 Struer
Med efterfølgende spisning.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldingslisten til spisning
ophænges på tjenestestedet.

På Esbjerg Højskole, Stormegade 200, 6700 Esbjerg
Dagsorden ifølge gruppens vedtægter.
Forslag vedr. vedtægter skal være bestyrelsen i hænde
senest mandag den 14. december 2009
Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
onsdag den 13. januar 2010
Efter generalforsamlingen er der
fælles spisning i højskolens kantine.
Lokomotivfører-pensionister er vanen tro meget velkommen til at deltage, også i den efterfølgende spisning.
Tilmeldingslister til spisning, bliver fremlagt i
briefingrummet, Jernbanegade 37 i Esbjerg.
Sidste tilmelding til fællesspisningen er
fredag den 22. januar 2010

På bestyrelsens vegne
Jan Danielsen

LPO-DSB Lki gruppen
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 28. januar 2010 kl. 15.15
Hotel Plaza, Øster Stationsvej 24, 5000 Odense.

Johnny Lyngsø

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der spisning
samme sted ca. kl. 18.00.

LPO-DSB Lokalgruppe Kalundborg

På bestyrelsens vegne

afholder ordinær generalforsamling

Bjarne R. F. Lassen
Lokalgruppeformand

Onsdag den 27. januar kl. 14.30
på Restaurant Fjorden
med efterfølgende spisning kl. 18.00
hvor vi også håber at se mange
af vores pensionerede kollegaer.

rsamlinger

Det Blå Blad

21

off Bjerre, Str
Skriver Meyh
te
et
n
A
r
re
Lokomotivfø
22

uer

Det Blå Blad

Stemningsbilleder fra Struer
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Tog 3725 under indkørsel Struer Station

Struer Station

Lena Østergaard møder ind

John Heilskov og Morten Lund

Struer Station

Edith Balle

Rasmus Brøste og Hans Andersen

Personaleleder John K. Jensen

Johannes
Madsen
B. Søre
Henning

nsen

Johnny
Gregersen

Bent Erik
Jensen

Niels Ove
Stougaard

Næste nummer:
Stemningsbilleder fra Fredericia
Det Blå Blad

Jimmy Koch
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Nu er det jul igen...

I Fremføring er det efterhånden jul hele året, det regner
med "gaver" fra Planlægning & Trafik...

☺
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Bagsideredaktionen
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