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Så blev der taget hul på fremtiden! 

Lederen 

LPO DSB har i flere år opfordret 
landets politikere til at tænke på 
fremtiden for den skinnebårende 
trafik. For uden politisk handle-
kraft, og strategisk nytænkning i 
den kollektive trafik, vil forurenin-
gen og bilismen eksplodere de 
kommende år, primært i hovedsta-
den, men også omkring landets 
andre store byer.  
 
Glæden var derfor stor, da LPO 
DSB kunne konstatere, at regerin-
gen havde indgået en bred politisk 
aftale om elektrificering mellem 
Esbjerg og Lunderskov. Et tiltag, 
der utvivlsomt vil frigøre dieseltog-
sæt til de hårdt prøvede passage-
rer på Sjælland. LPO DSB vil dog 
gerne advare mod, at politikkerne 
ikke lader det gode tiltag blive til 
en flerårig sovepude i stedet for 
startskuddet til en elektrificering af 
DSB’s hovedstrækninger. Efter 
LPO DSB´s mening, skal der hur-
tigst muligt træffes politiske be-
slutninger om den forsatte elektri-
ficering i en prioriteret udbyg-
ningsstrategi.  Denne strategi er 
absolut nødvendig, fordi DSB in-
den for en snæver tidsperiode 
skal tage stilling til indkøb af nyt 
elektrisk togmateriel. DSB´s ind-
køb bør kunne tage sigte i, hvilke 
strækninger der planlægges elek-
trificeret, og her er det ikke ligegyl-
digt, om det er landsdækkende 
intercitytrafik, eller regionale 
strækninger der skal betjenes. 
LPO DSB er af den opfattelse, at 
vi – med de gode internationale 
erfaringer, der er for standardise-
ret el-togsæt med høj komfortkva-
litet – som første prioritet, bør sat-
se på elektrificeringsudbygning 
mellem Fredericia – Aarhus såle-

des, at hele strækningen mellem 
København og Aarhus er elektrifi-
ceret. Begrundelse herfor er kun-
dernes fremtidige krav om hurtige-
re rejsetider mellem København-
Odense-Fredericia-Aarhus, og på 
sigt Aalborg. 
 
Tilbage står så spørgsmålet om 
de ”berygtede” IC4 tog. Hertil skal 
svaret være; LPO DSB har for 
nuværende, hvis en stram projekt-
styring fastholdes, tillid til, at DSB 
med de tiltag, der er taget, får IC4 
til at køre med den forudsatte 
driftsstabilitet. Det kræver imidler-
tid, at der skabes den nødvendige 
politiske ro til virksomhedens 
fremadrettede arbejde med toget, 
samt at økonomien til færdiggørel-
sen vil være til stede. IC4 kan her-
efter i årene frem bruges i Regio-
naltrafikken vest for Storebælt 
samt på visse strækninger Øst for 
Storebælt. De efterhånden 25 år 
gamle MF togsæt kan så, i deres 
sidste leveår, bruges på øvrige 
strækninger, og de lejede dobbelt-
dækkere kan så i planlagt takt le-
veres tilbage til udlejer.  
 
Set fra LPO DSB´s stol, er der er 
ingen tvivl om, at Regeringen og 
forligsparterne inden for en kort 
tidshorisont må træffe beslutning 
om, hvilke økonomiske mulighe-
der DSB skal have stillet i udsigt, 
for at kunne forberede og effektu-
ere fremtidens materielindkøb, 
således det indgår i en kommende 
trafikkontrakt.  
 
Staten har i perioden 2002-2010, 
som ejer af DSB, indkasseret et 
samlet udbytte på 5,7 mia. kr. 
Uheldigvis er dette overskud ikke 

geninvesteret i virksomheden, 
men anvendt til at lukke huller an-
dre steder i forretningen Danmark. 
Resultatet heraf er bl.a., at DSB i 
årene frem til 2015 skal finde in-
terne besparelser på næsten 1 
mia. kr., primært ved en reduktion 
af medarbejderstyrken, og at virk-
somheden tynges af en samlet 
gæld på ca. 13 mia. kr. Hvordan 
DSB med en sådan gældsbyrde, 
forværret af et trecifret millionun-
derskud i indeværende år, skal 
finansiere indkøb af nyt materiel, 
er mere end vanskeligt at få øje 
på.  
 
Vi skal derfor indtrængende opfor-
dre det politiske system til at 
handle NU, hvis ikke omfanget af 
den økonomiske udfordring, skal 
få DSB´s image til at falde til det 
laveste niveau i virksomhedens 
historie. 

Af: Preben S. Pedersen 

Preben S. Pedersen 
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Togproduktion har igen fået ny un-
derdirektør. Anette Haugaard er 46 
år og den første kvinde på posten. 
Hun er uddannet cand. merc. i Aal-
borg, hvor hun også er vokset op. 
Anette har arbejdet med salg, kun-
der og drift i en række transportvirk-
somheder; DFDS Seaways, Køben-
havns Lufthavne og Movia. Hun har 
været i DSB i knap 2 år, hvor hun 
har arbejdet med rettidighed i Kun-
der Til Tiden programmet. Anette er 
gift med Michael, bosiddende i Fre-
derikssund og har to piger på hen-
holdsvis 7 og 14 år.  
 
Hvilke overvejelser gjorde du dig, 
inden du sagde ”ja” til stillingen 
som chef for Togproduktion?  
Det er en stor opgave at lede Tog-
produktion. Specielt i den nuværen-
de situation, hvor vi skal effektivise-
re for at bidrage til en forbedret øko-
nomi i DSB. Tyngden i den opgave 
drøftede jeg indgående med direk-
tør for Fjern & Regionaltog (F&R), 
Susanne Mørch Koch, inden jeg 
takkede ja.   
 
Hvad er dit umiddelbare indtryk 
af Togproduktion.  
Både i administrationen og driften af 
Togproduktion har jeg kun mødt 
dybt engagerede og dygtige kolle-
gaer som hver dag gør en stor ind-
sats for at sikre, at vi giver en god 
togrejse til vores kunder. Jeg har 

stort set besøgt alle depoter i landet 
i løbet af den første måned, og er 
blevet taget vel imod på trods af 
den svære situation vores virksom-
hed befinder sig i.  
 
Hvordan vil lokomotivførerne op-
dage, at der er kommet en ny 
chef for Togproduktion?  
Nu tror jeg ikke, man skal bilde sig 
ind, at en chef med et så stort antal 
medarbejdere som jeg har, kan op-
leves nærværende for hver og en i 
Togproduktion. Men jeg kan love, at 
jeg vil gøre mig umage for at være 
en lyttende og tilstedeværende 
chef, som vil insistere på at forstå 
og løse de udfordringer, der er i 
vores del af forretningen.  Jeg star-
ter i næste uge kursus hos en af 
LKI’erne, så jeg kan få mig en fører-
rumstilladelse. Så om ikke andet 
opdager lokomotivførerne, hvem jeg 
er, når jeg kommer på besøg i fører-
rummet. Det kan jo godt tage lidt tid 
at komme hele vejen rundt, men jeg 
når det nok, for jeg regner da med, 
at jeg skal være chef for Togproduk-
tion i mange år!  
 
Hvilke udfordringer synes du er 
vigtige for Togproduktion, og kan 
du nævne tre med høj prioritet for 
dig? 
Mine 3 højeste prioriteter er, at jeg 
først vil bruge tid på at lære Togpro-
duktion at kende ved at få mødt og 

talt med så mange ledere og med-
arbejdere som muligt. For det andet 
vil jeg gøre alt for at bringe Togpro-
duktion igennem den kommende 
effektivisering på den bedst mulige 
måde. Det bliver krævende, men 
jeg vil gøre mit til at få den enkelte 
så godt igennem som muligt. Og 
endelig vil jeg sammen med den 
øvrige ledelse af F&R få lavet en 
skarp og fokuseret plan for hvilke 
mål og aktiviteter, der skal styre os 
igennem de kommende 3 år. Her 
skal grundproduktet i centrum. Kva-
liteten skal op, primært på de områ-
der, hvor vi ved, at kunden forventer 
vi leverer – hver gang.  
 
Hvilke egenskaber er – efter din 
opfattelse – karakteristiske for 
den gode medarbejder, henholds-
vis leder i din organisation?  
En god medarbejder i Togproduk-
tion sætter en ære i at yde sit bed-
ste, være forandringsparat og op-
træde professionelt både overfor 
kunder og kollegaer. En god leder 
skal kunne finde balancen mellem 
at skabe en høj medarbejdertilfreds-
hed og samtidig kunne udvikle og 
gennemføre de rigtige løsninger 
både for DSB og vores kunder. 
  
Hvordan vil du ønske Togproduk-
tion ser ud om 3 år?  
Om 3 år skal vi have en endnu me-
re effektiv Togproduktion med et 
stadigt større fokus på kunderne i 
vores tog. Togproduktion skal have 
en drift og en økonomi der hænger 
sammen og skal være en god ar-
bejdsplads for medarbejdere.  
 
Det Blå Blad takker for Anettes po-
sitive medvirken og ønsker hende 
held og lykke i det nye job. Det er 
vores – og tror vi rigtig mange an-
dres – håb, at vi, efter nogle år med 
stor udskiftning på posten som 
fremførings/togproduktionsdirektør, 
kan se frem til mere ro og stabilitet.  

”6 skarpe” til TogproduktionsdirektørTogproduktionsdirektørTogproduktionsdirektør  
Anette Haugaard 
Af: Hans Schøn Merstrand, lokalgruppeformand og medlem af redaktionsudvalget 

Anette Haugaard 
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Nærværende artikel er et udtryk for 
den fælles interesse, der eksisterer 
mellem DSB Jernbanesikkerhed og 
den faglige organisation omkring 
Regelforenklingsprojektet og arbej-
det med at implementere en fælles 
sikkerhedskultur for alle sikkerheds-
operatører i DSB. 
 
Sikkerhedsbetonet arbejdet handler 
om ansvar. Om at have ansvar og 
om at tage ansvar. Principielt er det 
ligegyldigt, om det er til lands, til 
vands eller i luften. Og ret beset er 
det heller ikke afgørende, om fokus 
er på færdselssikkerhed eller per-
sonlig sikkerhed. I bund og grund 
handler det om, at agere ansvars-
fuldt ud fra et givent regelsæt og 
med afsæt i tillærte færdigheder og 
sund fornuft sikre, at personer og 
værdier ikke lider unødig overlast. 
 
Det er der jo nok ingen, der er uenig 
i, så hvorfor er det pludselig interes-
sant? Primært fordi lokomotivperso-
nalets hverdag med etablering af 
Banedanmark, eksterne myndighe-
der og senest regeldelingen i 2009, 
de senere år er blevet tiltagende 
kompleks. Der har både internt og 
eksternt været en tendens til at sø-
ge at skrive regler for enhver tæn-
kelig problemstilling. Juridisk set 
kan det måske virke rationelt, idet 
ansvaret jo i så fald er placeret. I 
arbejdet med at minimere hændel-
ser, som leder til ulykker er det imid-
lertid problematisk, da den form for 
regelskrivning kan medvirke til an-
svarsforflygtigelse blandt sikker-
hedsoperatørerne. Hvis ikke regler-
ne giver mening, agerer man ikke 
ud fra fornuft, men ud fra udenads-
lære. 
 
Undersøgelser fra andre sikker-
hedsklassificerede job viser, at sik-
kerhedsoperatøren i den situation 
ofte føler sig umyndiggjort, hvilket 
leder til en form for apati. Det siger 
sig selv, at man i et sådant miljø 
øger risikoen for at reagere irratio-
nelt, når en ikke forud beskrevet 
hændelse opstår. Og det er endda i 
den gunstigste situation, der nok 
primært forekommer i teorien, nem-
lig at alle sikkerhedsoperatører, har 

forstået og kan håndtere alle regler.  
Den primære erkendelse er derfor, 
at ikke alt kan beskrives. En naturlig 
konsekvens heraf er, at man foku-
serer på at skrive kortere og mere 
præcist. At regelskrivningen under-
støtter troen på, at sikkerhedsope-
ratøren er et selvstændigt tænken-
de individ og at regelskriveren i sit 
sprog hele tiden har tanke for, hvem 
slutbrugeren er. Det næste er, at 
regelsættet aldrig kan stå alene. 
Hvis der ikke i organisationen er en 
løbende drøftelse af, hvorledes vi 
omsætter de givne regelsæt til prak-
sis, overlades den enkelte til egne 
fortolkninger, altså præcis den sam-
me problemstilling, som ved selv-
studie af udsendte regler, cirkulæ-
rer, mv.  
 
Det er lige her sikkerhedskulturen 
kommer ind. Naturligvis skal de giv-
ne regler følges, men det er utrolig 
vigtigt, at de er til debat blandt bru-
gerne, hvordan sikrer man ellers, at 
reglerne afspejler den virkelighed 
brugerne oplever. Det er ligeledes 
væsentligt, at fortolkninger drøftes, 
og at de tilhørende subjektive hold-
ninger afprøves, tilrettes – og når 
tingene går op i en højere enhed – 
koordineres. Husk! Det er kun når 
meninger brydes, at grundforståelse 
udfordres og tilpasses.  
 
Men er alt så til debat. Nej, naturlig-
vis ikke. ATC skal fortsat indkodes 
og stopsignaler respekteres. Om-
vendt er det vigtigt, at DSB følger 
med tiden og løbende undersøger 
og der er regler, der ikke giver me-
ning. 
 
I både styregruppen og arbejds-
gruppen under Regelforenklingspro-
jektet arbejder vi hver dag ud fra 
ovenfor nævnte overordnede be-
tragtninger. Da projektet indtil videre 
alene omfatter DSB, arbejder vi na-
turligvis kun med det sikkerhedsin-
struktionsstof, som udsendes internt 
i virksomheden, dvs. SIN DSB og 
ODI. Målet er at begrænse antallet 
af instrukser og antallet af udsendte 
sider betragteligt. Det har desuden 
fra starten – bl.a. med hjælp fra 
nogle brugergrupper – været et mål, 

at placere instruktionsstoffet mere 
logisk i forhold til deres anvendelse, 
f.eks. vil SIN DSB blive opbygget 
som Banedanmarks SIN, dvs. 
strækningsbestemt, og instrukser vil 
blive nummeret i forhold til denne 
opbygning. Også opbygningen af 
ODI ændres. Der etableres en ny 
generel ODI, hvor de instrukser, der 
gælder alle litra placeres, f.eks. be-
stemmelser i relation til indgreb i 
dødmandsanlægget.  
 
I løbet af foråret / forsommeren 
iværksættes en oplysningskampag-
ne om nærværende. Den afsluttes 
med udsendelse af den første ODI i 
det nye format. Hele Regelforenk-
lingsprojektet forventes afsluttet ved 
årets udgang, og vil således natur-
ligt kunne evalueres på næste om-
gang sikkerhedskulturdage. 
 
Indtil da vil vi opfordre dig til at bru-
ge noget af tiden på at drøfte sikker-
hedskulturen, der hvor du kommer. I 
DSB Jernbanesikkerhed arbejdes 
der sideløbende på at etablere et 
program for det systematiske arbej-
de med sikkerhedskulturen. Der 
tages udgangspunkt i den antagel-
se, at sikkerhedskulturen bygger på 
fem grundelementer; ledelsens en-
gagement i de daglige sikkerheds-
udfordringer, den åbne og lærende 
organisation (hvor straf ikke benyt-
tes, men hvor det forudsættes, at 
man skal lære af sine fejl), regler og 
instruktionsstof skal give mening og 
være lette at efterleve, der arbejdes 
systematisk med sikkerhedsledelse 
og sidst men ikke mindst, organisa-
tionen skal have gode ambassadø-
rer, f.eks. en dygtig lokomotivfører, 
kørerlærer, leder eller instruktør. 
 
Til sidst en opfordring. Ansvaret for 
togets sikkerhed ligger hos dig. For 
lokomotivførere er ansvarsfølelsen 
en grundsten i optagelsesprøven og 
en naturlig del af jobbet. Men det er 
også at man i ord og handling tager 
ansvaret på sig, også når tempoet 
er højt. 

Regelforenklingsprojektetojektetojektet  
og sikkerhedskulturrr 
Af: Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, sikkerhedschef og Peter Kanstrup, LPO daglig ledelse 



 

 
   6                         Det Blå Blad 

I oktober 2011 blev helbredsbe-
kendtgørelsen ændret. Helbredsbe-
kendtgørelsen er det regelsæt, som 
beskriver intervallerne mellem vores 
helbredsgodkendelser, og hvilke 
betingelser der gælder, for at den 
enkelte kan opretholde sin tilladelse 
til at udføre sikkerhedsmæssigt ar-
bejde. Samtidig beskriver bekendt-
gørelsen nogle forhold, der kan be-
tyde, at den enkelte lokomotivfører 
kan miste sin helbredsgodkendelse. 
I den tidligere helbredsbekendtgø-
relse stod beskrevet, at var man 
indblandet i en hændelse, hvor der 
var alvorlig personskade, mistede 
man automatisk sin helbredsgod-
kendelse. Man måtte derfor ikke 
udføre sikkerhedsmæssigt arbejde, 
før man var blevet undersøgt af sin 
praktiserende læge, som efterføl-
gende sendte et skema ind til Tra-
fikstyrelsen, der så tog stilling til, om 
man fik sin helbredsgodkendelse 
tilbage. Ved en personpåkørsel mi-
stede man altså automatisk sin god-
kendelse. Denne regel er fjernet fra 

den nye bekendtgørelse.  
 
Påkørselsudvalget 
DSB Togproduktions procedure ved 
en personpåkørsel bestemmes af 
enhedens samarbejdsudvalg (ESU). 
Det sker gennem et påkørselsud-
valg bestående af ledelsesrepræ-
sentanter og repræsentanter fra 
LPO DSB. Ændringen af helbreds-
bekendtgørelsen har gjort, at påkør-
selsudvalget har tilrettet procedu-
ren. I det følgende beskrives proce-
duren:  
 
Personpåkørsel 
Er en lokomotivfører udsat for en 
påkørsel, skal lokomotivføreren 
selvfølgelig straks kontakte FC, som 
straks kontakter Driftscenteret. 
Driftscenteret kontakter påkørsels-
vagten, som normalt er en gruppe-
leder. Påkørselsvagten kontakter 
lokomotivføreren og meddeler, 
hvornår der kommer en hjælper ud 
til ulykkesstedet. Skulle politi og 
ambulance ankomme før påkørsels-

vagten, så følg deres instrukser, 
men vent med eventuel afhøring og 
alkoholtest til påkørselsvagten er 
ankommet. Lokomotivføreren, der 
har været udsat for påkørslen, må 
ikke længere føre toget videre. 
Driftscenteret sørger for en afløser. 
Når påkørselsvagten er ankommet, 
og kontakten til politi og Falck / 
brandvæsen er tilendebragt, følger 
påkørselsvagten kollegaen hjem. 
Påkørselsvagten skal om muligt 
sikre sig, at der er nogen hjemme til 
at tage imod den uheldsramte kolle-
ga. Når påkørselsvagten har sikret 
sig, at der bliver taget hånd om kol-
legaen, udleveres en lille brochure 
med praktiske oplysninger. Herefter 
forlader vagten hjemmet med en 
meddelelse om, at kollegaen vil bli-
ve kontaktet af egen gruppeleder 
(hvis muligt), normalt dagen efter. 
 
Efter en personpåkørsel 
Gruppelederen og den berørte loko-
motivfører aftaler at mødes. Under 
mødet tages der beslutning om det 

Påkørsler, hva’ så? 
Af: Hans Schøn Merstrand og  
Søren Max Kristensen, medlemmer af TOP’s påkørselsudvalg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokomotivpersonalets Område-
gruppe DSB har brug for et nyt 
logo. Vores gamle logo har 10 år 
på bagen og har tjent os godt. 
Men at have et kendemærke, som 
leder tanken hen på IC 4, er nok 
ikke så godt for en områdegruppe, 
som gerne vil fremstå moderne og 
velkørende.  
 
Derfor vil LPO DSB gerne udskrive 
en konkurrence om et nyt logo. Til 
det har vi brug for hjælp fra Det 
Blå Blads læsere. Vi modtager 

meget gerne forslag. Idéer til ind-
hold kunne være noget, der sym-
boliserer f.eks. jernbanen, lokomo-
tivførergerningen, faglighed og 
solidaritet.  
 
Da logoet også skal bruges på 
vores brevpapir, skal det være 
tydeligt selv i et lille format. Det 
kan i den forbindelse oplyses, at 
vores nuværende runde logo har 
en diameter på 33 mm på vores 
brevpapir. Enhver læser har ret til 
at deltage i konkurrencen. Har det 
vakt din interesse, så send dit for-
slag til:  
 
detblaablad@live.dk eller med 
sneglepost til: LPO DSB Otto Bus-
ses Vej 5, 2450 København SV.   
 
Husk at skrive dit fulde navn og dit 
(DSB) mobiltelefonnummer på 
forslaget som skal være os i hæn-

de senest den 13. maj 2012.  
 
Bemærk! Alle indsendte forslag er 
LPO DSBs ejendom og kan bru-
ges frit af LPO DSB.  
 
Og så den sjove del. Vinderen af 
konkurrencen skal selvfølgelig ha-
ve en præmie. Skulle dit forslag 
blive udvalgt, vil du, som tak for 
din kreative indsats, modtage et 
gavekort til Dansk Kroferie. 

????    
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Et meget langstrakt forløb – det tog 
sit afsæt i den debat, der fulgte i 
kølvandet på Quartz Rapporten til-
bage i efteråret 2011 – mundede i 
starten af februar 2012 ud i en afta-
le mellem DSB og de (fleste) faglige 
organisationer om personaleredukti-
oner. At DSB fattes penge, og at 
der foreligger et behov for effektivi-
seringer i størrelsesordenen 1 mia. 
kr. blev kendt helt tilbage i Søren 
Eriksens tid, om end tidshorisonten 
for implementering dengang var 
noget længere end de 3 år, DSB 
har proklameret for effektiviserings-
tiltagenes fulde gennemførelse. 
 
Dansk Jernbaneforbund og de an-
dre faglige organisationer blev mødt 
med krav om nedlæggelse af ca. 
1300 stillinger med fuld virkning fra 
til 2015, hvilket svarer til en årlig 
besparelse på lønomkostningerne 
på mellem 600 og 700 mio. kr. På 
DJ’s område alene er der for 2012 
indgået aftale om nedlæggelse af 
368 stillinger, svarende til en bespa-
relse for virksomheden på 167 mio. 
kr. DJ har accepteret ovennævnte 
ud fra følgende forudsætning, citat 
(fra aftalen): ”…nødvendige bespa-
relsesinitiativer sker uden afskedi-
gelser blandt de berørte medarbej-

dergrupper. Frivillige fratrædelses-
ordninger, naturlig afgang, omplace-
ring og en restriktiv ansættelsespoli-
tik vil blive anvendt”, citat slut.  
 
På lokomotivpersonalets overens-
komstområde har ledelsen vurderet, 
at der kan nedlægges 102 stillinger i 
indeværende år, og en række effek-
tiviseringsinitiativer iværksættes, 
f.eks. færre driftsrådigheder, opti-
mering af depotstrukturen, færre 
møder og færre sene ændringer i 
planprocessen (K13, red.). DSB 
forudsætter at målene kan nås ved 
hjælp af ovennævnte tiltag, hvor det 
nok især er fratrædelsesordninger-
ne der påkalder sig opmærksom-
hed, og for lokomotivpersonalet vel 
desuden også ved at tilbyde ansæt-
telse i DSB Øresund, hvor der er 
mangel på lokomotivførere.  
 
LPO skal ikke her kloge sig på, 
hvorvidt frivilligheden, den naturlige 
udsivning som følge af helbreds- og 
tjenstlige forhold, krydret med en 
eller anden løsning ift. til mand-
skabsmanglen i DSB Øresund gør, 
at det magiske tal 102 nås ved årets 
udgang. Vi konstaterer blot, at pro-
cessen er i gang, og at vi holder 
skarpt øje med det faktiske antal 

beskæftigede indenfor vores områ-
de set i forhold til det tal, vi registre-
rede pr. 1. januar 2012.  
 
Tilbud om fratrædelsesordninger 
blev præsenteret for tillidsmands-
kredsen d. 7. februar, og er efterføl-
gende udsendt til alle medarbejde-
re, som er 60 år eller derover 60 år 
ved udgangen af oktober 2012. Der 
har fra starten været rejst en række 
fortolkningsspørgsmål, ligesom der 
har været et stort ønske om rådgiv-
ning. LPO kan sagtens sætte sig ind 
i, at det enkelte medlem ønsker råd-
givning, men beder om forståelse 
for, at den faglige organisation ikke i 
nærværende situation har mulighed 
for at rådgive. Det skyldes, at vi ikke 
besidder den fulde viden på alle 
områder, og derfor ikke kan rådgive 
på et solidt grundlag i forhold til 
f.eks. pensionsmæssige og skatte-
mæssige forhold.  
 
Du er naturligvis meget velkommen 
til at henvende dig via din lokale 
tillidsrepræsentant med spørgsmål i 
relation til aftalen og dens udmønt-
ning. Vedkommende vil så via om-
rådegruppen indsende dine spørgs-
mål til juristerne i DJ. Indtil videre er 
det lykkes at svare hurtigt tilbage på 

Effektiviseringsaftale ogle og  
fratrædelsesordninger 
Af: Peter Kanstrup, LPO daglig ledelse 

videre forløb. Lokomotivføreren til-
bydes psykologhjælp, og ofte er et 
par dages pause nok til, at arbejdet 
kan genoptages. Der er også mulig-
hed for, at første tjeneste efter en 
påkørsel kan ske sammen med en 
kørelærer, eller andre foranstaltnin-
ger, som passer den enkelte loko-
motivfører. Hændelsen indmeldes 
som en arbejdsskade. Viser det sig, 
at lokomotivføreren er så rystet af 
den voldsomme oplevelse, at et par 
dages pause og en samtale med en 
psykolog ikke er nok, skal der afta-
les et videre forløb. I sådanne tilfæl-
de skal hændelsen indmeldes til 
Trafikstyrelsen, hvilket betyder, at 
man normalt mister sin helbreds-
godkendelse, og derfor ikke kan 

udføre sikkerhedsmæssigt arbejde, 
før den er generhvervet. Her skal 
lokomotivføreren og gruppelederen i 
samarbejde aftale det videre forløb. 
 
Ret og pligt 
Som lokomotivfører har man pligt til 
at melde fra, hvis man har mistanke 
om, at man ikke længere opfylder 
kravene i helbredsbekendtgørelsen. 
Virksomheden har også denne pligt, 
hvis indtrykket af en medarbejder 
er, at kravene ikke er opfyldt. En 
påkørsel er en meget voldsom ople-
velse. En sådan oplevelse kan give 
en så kraftig psykisk påvirkning, at 
en længere pause og et behand-
lingsforløb er påkrævet. I sådanne 
tilfælde er det vigtigt, at helbreds-

godkendelsen inddrages, så der er 
ro til at komme tilbage i førerstolen. 
Her skal den uheldige kollega ikke 
tænke på kommende dages tjene-
ster. Den enkelte kollegas lokale 
tillidsrepræsentant står selvfølgelig 
til rådighed med hjælp, støtte og 
rådgivning. 
 
Links 
Helbredsbekendtgørelsen findes på 
Trafikstyrelsens hjemmeside – Jern-
banesikkerhed - Uddannelse og 
personale – Helbredsgodkendelse – 
Bekendtgørelse nr. 986 DSB Tog-
produktions procedure ved påkørs-
ler kan findes på abc.dsb under 
Togproduktion. 
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DSB Tilsyn & Undersøgelser skær-
per nu, i samarbejde med LPO, fo-
kus på de farligste signalforbi-
kørsler.  
 
I DSB Fjern- & Regionaltog sker der 
cirka 250 signalforbikørsler årligt. 
Forbikørslerne inddeles i 7 kategori-
er, og selv om vi principielt opfatter 
alle forbikørsler som farlige, kan 
omstændighederne være vidt for-
skellige. Der er i gennemsnit en 
signalforbikørsel pr. måned i kate-
gori 1 og 2, dvs. en forbikørsel med 
højt farepotentiale. Vi, Bent Madsen 
og Arno Pedersen, vil få dage efter 
sådan en hændelse aftale et møde 
med den implicerede lokomotivfører 
og gennemføre et mere dybdegåen-
de interview. Vi lægger vægt på en 
åben og ærlig dialog, og har flere 
lokomotivførere været udsat for 
sammenlignelige hændelser, vil vi 
forsøge at samle dem, så vi kan 
uddrage mest mulig viden. Den ind-
samlede viden bruger vi alene i fo-
rebyggelsesarbejdet.  
 
Formålet med at gennemføre et 
interview er at nedbringe antallet af 
signalforbikørsler, men også at blive 
klogere på det vi kalder forklarende 
faktorer. Det er sjældent, der er én 
enkeltstående årsag til en signalfor-
bikørsel. Ofte er der flere, og det er 
disse faktorer, vi ønsker belyst. Det 
skal understreges, at vores inter-
view ikke er en tjenstlig samtale / 
afhøring. Din gruppeleder vil som 

normalt stå for den ledelsesmæssi-
ge opfølgning.  
 
Det er vores opfattelse, at forøget 
fokus på de farligste signalforbi-
kørsler kan minimere risikoen for 
fremtidige jernbaneulykker. Det 
glæder os derfor, at LPO er gået 
positivt ind i det her omtalte fore-
byggelsesarbejde. Der vil være en 
løbende dialog mellem os og LPO, 
primært med fokus på interviewfor-
men og lokomotivførerens oplevelse 
heraf.  
 
De farligste kategorier af signalforbi-
kørsler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker du yderligere information 
om det skærpede fokus på signal-
forbikørsler, er du velkommen til at 
kontakte os på mail eller telefon. Du 
er også velkommen til at kontakte 
Togproduktions repræsentant i ar-
bejdsgruppen Christian S. M. Olsen. 
 
Bent Madsen  
Email: bma@dsb.dk  
Telefon: 2468 4145 
 
Arno Pedersen  
Email: ap@dsb.dk  
Telefon: 2468 5005 
 
Christian S. M. Olsen  
Email: csmo@dsb.dk 
Telefon: 2468 9127  

Signalforbikørsler med højt  
farepotentiale 
Af: Bent Madsen og Arno Pedersen, DSB Tilsyn & Undersøgelser Arno Pedersen Bent Madsen 

de henvendelser, vi har fået. 
Spørgsmål i relation til sociale for-
hold, optjent pension, mv. bør rettes 
til socialrådgiverne i HR, ligesom vi 
anbefaler at man kontakter A-
kassen i forhold omkring efterløn, 
mv. Endelig bør du konsultere din 
bankrådgiver for så vidt angår øvri-
ge økonomiske spørgsmål.  
 
Stort set alle medlemmer har indivi-
duelle spørgsmål og problemstillin-
ger. Det er derfor utrolig vigtigt, 

at du hele tiden erindrer, at der 
kun er en person, der kan svare 
fyldestgørende på om tilbuddet 
om fratrædelses er attraktivt nok, 
nemlig dig selv.  
 
Vi har i den anledning en opfor-
dring. Du skal i relation til DSB ale-
ne forholde dig til det, der står skre-
vet i den aftale, du modtager til un-
derskrift. Er der en uoverensstem-
melse i forhold til noget, du mener 
at have fået fortalt, bør du undersø-

ge dette nærmere inden underskrift, 
og hvis uoverensstemmelsen forsat 
består, vurdere dit evt. tilsagn ud fra 
det, du har modtaget på skrift. Du er 
i den situation naturligvis også me-
get velkommen til at søge assistan-
ce direkte i Dansk Jernbaneforbund. 
 
Med håbet om at du træffer den – 
for dig – rigtige beslutning.  
 
Tak til Else Mathisen, Dansk Jern-
baneforbund, for venlig assistance 

Kategori 1 
Et tog med eller uden aktivt tog-
kontrolanlæg passerer fare-
punktet i togvejsspor eller på fri 
bane. Farepunktet er punktet, 
hvor toget overskrider sikker-
hedsafstanden i det konkrete 
tilfælde, og der opstår risiko for, 
at toget kolliderer med andre 
tog.  
Et tog med aktivt togkontrolan-
læg kan kun passere farepunk-
tet ved glatte skinner, fejl i kod-
ning af fast togkontrolanlæg 
eller materielfejl. Ellers vil det 
være nedbremset før farepunk-
tet. Ved rangering vil farepunk-
tet være overgangen fra side-
spor til togvejsspor eller fri ba-
ne, da det rangerende tog her 

kan kollidere med passagerfø-
rende tog. 
 
Kategori 2 
Et tog som ikke er overvåget af 
et togkontrolanlæg, passerer et 
signal i togvejsspor eller på fri 
bane - dog uden at have passe-
ret farepunktet. Er et togkontro-
lanlæg inaktivt eller uvirksomt 
vil passage af et signal medfø-
re, at den sidste tekniske barrie-
re er overskredet, hvilket øger 
risikoen for en kollision med 
andre tog. 
For at der er tale om et aktivt 
togkontrolanlæg, skal såvel det 
faste som det mobile togkontro-
lanlæg være virksomt. 



 

 
                                                                            Det Blå Blad                   9 

Områdegruppen har sit kontor i Ma-
skintjenestens gamle bygninger på 
Otto Busses Vej. I en periode har 
den normale adgangsvej fra Dyb-
bølsbro været spæret pga. metro-
byggeriet på det gamle rangerareal, 
og gående har derfor været henvist 
til adgangsvejen fra Enghave. Det 
er på mange måder en smuk tur for 
jernbaneentusiaster, med udsigt til 
”Det gule palæ”, beboelsesområdet 
”De gule huse” og Centralværkste-
dets gamle bygninger. Gåturen brin-
ger også en tæt på Maskindepot Gb 
og den del af Centralværkstedet, 
som fortsat er i drift. Det er noget af 
en øjenåbner. For ude på maskin-
depotets parkeringsområde, ”D-
stykket”, står 4 køreklare EA loko-
motiver. Når jeg skriver køreklare, 
tager jeg ikke stilling til, om de står 
med tekniske fejl, men udelukkende 
til oplysninger i DTO om, at de er 
driftsklare. Men hov, når jeg kigger 
til den anden side, står der hver 
eneste dag – også i myldretiden – 
mellem 4 og 10 køreklare dobbelt-
dækkervogne. Nå, de skal jo nok på 
værksted, eller holder reserve. Men 
hvad så med de stammer, der hol-
der nede i Belvedere? Selv om jeg 
udelukkende kører forbi Belvedere i 
morgen- og eftermiddagsmyldreti-
den, står der altid flere stammer 
bestående af 3-5 vogne – ud over 
reservestammen.  
 
Jamen undskyld! Har vi køreklare, 
men ikke anvendte, lokomotiver og 
dobbeltdækkervogne stående sam-
tidig med, at samtlige myldretidslyn-
tog i eftermiddagstrafikken ud af 
København er aflyst på 3. måned, 
og alle andre tog i både morgen og 
eftermiddagstimerne, mellem Kø-
benhavn og Odense (og omvendt) 
er total overbooket, med et stort 
antal stående passagerer til følge? 
 
Jo, jo. Jeg ved godt, at EA lokomoti-
verne ikke kan køre med ABS styre-
vogne, da ZWS styringen i EA og 
ABS p.t. ikke kan ”tale sammen”, og 
at der er et udestående omkring 

dørfrigivning. Men hvad med at sø-
ge en lidt mere lavpraktisk tilgang? 
Et stk. EA lokomotiv foran 4 dob-
beltdækkervogne, svarende til sid-
depladserne i 2 ER togsæt, eller 3 
MF. Togsæt som helt sikkert godt 
kunne indsættes i andre tog til glæ-
de for stående passagerer.  
 
Nåh ja. Men uden et førerrum i hver 
ende, hvad så når toget kommer 
frem til endestationen og skal retur. 
Tja, man kunne jo lade en stations-
betjent koble maskinen af, gå i den 
anden ende og koble den på igen, 
mens lokomotivføreren rangerer 
lokomotivet rundt. For kun to vintre 
siden gjorde man dét hver søndag 
på Skiløberen i Fredericia, endda 
på kun 14 minutter, selv om der var 
12 vogne at løbe rundt på. Og stati-
onsbetjente er der vel nok af, ellers 
ville man jo nok ikke tilbyde aftræ-
delse til et stort antal af de ældre 
kollegaer.   
 
Så kære trafikplanlægning, eller 
hvor ansvaret nu ligger. Lad os slå 
et ordentlig slag for kundetilfredshe-
den og give folk en siddeplads og 
de togafgange, der står i kørepla-
nen. Indsæt to afgange med EA og 
dobbeltdækkervogne mod Køben-
havn om morgenen, og en afgang 

mod Odense. Om eftermiddagen, 
hvor rejsestrømmen vender, ind-
sættes to afgange ud af København 
(i to af de tre aflyste myldretidslyn-
tog), og en den anden vej. Det kræ-
ver 3 EA lokomotiver og 12 dobbelt-
dækkervogne. Det fjerde EA loko-
motiv kan så stå i reserve på Gb og 
evt. reparationer kan udføres i dag-
timerne på de to lokomotiver, der 
parkeres i København.  
 
Og ikke at forglemme. Anvend det 
frigjorte MF og ER materiel til det 
sidste af de aflyste lyntog ud af Kø-
benhavn om eftermiddagen (det kan 
så med MF materiel gennemføres 
helt til Aarhus), og brug de resteren-
de togsæt til at opformere de tog, 
hvor pladsmanglen er størst. Og 
skulle der være et mindre teknisk 
problem omkring indsættelsen, pri-
mært den med dørfrigivningen, ja så 
lader det sig jo nok løse. Hvor der 
er vilje, er der som bekendt også en 
vej, og intet er vel vigtigere end 
hensynet til vores kunder.  
 
Det er ikke raketvidenskab. Det er 
sund fornuft, og med indsættelse af 
ellokomotiver, endda også grøn 
fornuft. Så hvad venter vi på?  
Og hvis nogen svarer: ”IC4” – så 
skriger jeg… 

Redaktørens klummeRedaktørens klummeRedaktørens klumme   

Indsæt køreklar materiel – NU! 
Af: Peter Kanstrup, undrende redaktør 

 

 
Turen fra Kolding til Tyskland fremføres med MF. Lokomotivfører 
Kim Erling Nielsen Tinglev, er netop sat i gang med tog 5729  
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Siden sidste udgave af bladet har vi 
afholdt vores lokale generalforsam-
ling. Som noget nyt og meget 
spændende skulle vi prøve at afhol-
de det på en torsdag. På trods af 
denne udfordring, var der et godt 
fremmøde, og daglig ledelse havde 
igen i år lagt vejen forbi. Det lykke-
des Preben at holde sin tale på un-
der et kalenderdøgn, og vi fik et 
indblik i, hvad der rører sig mellem 
LPO og DSB i disse urolige tider. 
Når DSB er mere end sparsomme 
med deres informationer, så er det 
godt, at daglig ledelse kan melde 
noget ud.  
 
Den lokale formand Mao, også 
kendt som Errol Vium Vestergaard 
blev genvalgt for en periode mere. 
Allan Højbro Jensen valgte at forla-
de bestyrelsen, og han blev erstat-
tet af Henrik Foder Lauritzen. Der 
skal lyde en stor tak til Allan for 
hans arbejde i lokalgruppen, og så 
skal der selvfølgelig også lyde et 
velkommen til Henrik. Henriks ind-
træden i bestyrelsen satte den uhy-
re eftertragtede bilagskontrollant-
suppleantpost i spil. Torben R Due 
var den heldige, der løb med for-
eningens ubestridt længste titel. 
”Mikmak” løb med posten som be-
styrelsessuppleant, som Henrik og-
så havde bestredet. Derudover var 
også genvalg til vores fanebærer 
Erling V. Tychsen, og til glæde for 
ham (og mange andre) undersøger 
vi mulighederne for at erhverve en 
ny fane, så vi kan blive stolt og an-
stændigt repræsenteret. Generalfor-
samlingen foregik i god ro og orden. 

Vi havde i år for første gang invite-
ret pensionerede kolleger, og det vil 
vi også satse på at gøre fremover. 
En af dem, der kan benytte denne 
mulighed, er Poul Erik Ellegaard 
Simonsen, som netop er stoppet for 
at hellige sig tilværelsen som travl 
pensionist. Ham ønsker vi held og 
lykke med det.  
 
Generalforsamlingens ubestridte 
højdepunkt er jo uddelingen af årets 
”ATØVS” pris. Det var i den forbin-
delse, at vi kom tættest på, hvad 
man kan kalde et drama. I et øje-
bliks vanvid havde et medlem ind-
stillet en fører fra et fremmed depot 
til prisen. Skulle denne stolte pris for 
første gang gå til en ”fremmed”? 
Hvad ville konsekvensen blive, hvis 
ATØVS’en slap ud og kunne ramme 
hvem som helst? Men vi kan beroli-
ge med, at situationen er under kon-
trol. Vores egen Finn Orbesen feje-
de al modstand væk og blev en-
stemmigt valgt som prisvinder for 
sin oprettelse af en ekstravagant 
V.I.P. lounge i Flensborg. Skulle 
han på et tidspunkt blive træt af at 
berette om sine meritter, så er jeg 
sikker på, at Allan Paag gerne tager 
over.  
 
I kølvandet på generalforsamlingen 
har vi haft vores egen lille Wiki-
Leaks skandale i Tinglev. Hvis man 
læser referatet kan man se, at for-
manden i bestyrelsens beretning 
anbefaler, at man får lavet køre-
strøm til Esbjerg, så der bl.a. vil væ-
re mulighed for indkøb af standard 
materiel. Han sagde også, at det 
var vigtigt, at der ved anlæg af dob-
beltspor mellem Vamdrup og Vo-
jens skulle opretholdes en rimelig 
drift. Kun seks dage efter general-
forsamlingen og før referatet blev 
lagt frem, så havde man i Folketin-
get vedtaget forlængerledning til 
Esbjerg og ekstra midler i forbindel-
se med anlæggelse af dobbeltspor 
Vamdrup-Vojens. Der har endda i 
pressen været tale om indkøb af 
tostrøms togmateriel. Er vi blevet 

aflyttet på vores generalforsamling, 
eller har nogen lækket oplysninger? 
Under alle omstændigheder er det 
jo skræmmende, hvis politikerne 
begynder at lytte til sund fornuft fra 
folk, som ved, hvad de taler om. 
Hvis det er en trend, der fortsætter, 
så vil vi til sidst kun have vejret at 
brokke os over.  
 
Nu vi er ved at tale om at lytte til 
fornuft, så lykkedes det os efter 
svære forhandlinger og mange ud-
regninger at overbevise DSB om 
det fornuftige i at flytte en MR par-
kering fra Padborg til Tinglev, hvor-
ved vi kunne spare op mod 30 
ugentlige taxature mellem Tinglev 
og Padborg for lokomotiv- og tog-
personalet. Da regnemaskinerne 
havde været i gang, så viste det sig, 
at vi ved at parkere den MR i Ting-
lev kunne spare godt tusind kroner 
på alle hverdage. Det bliver alligevel 
også til en slags penge på et helt år. 
Der skal lyde en tak til folkene i 
turplanlægningen for at bakke os op 
og regne på sagen.  
 
Problemet med at få den parkering 
flyttet var, at der var flere pengekas-
ser involveret. Taxa til togfører, taxa 
til lokomotivfører, vedligehold på 
MR, osv.. Isoleret set er det billigere 
at fragte en enkelt lokomotivfører i 
taxa end i et tomt tog, men her hav-
de vi en mere kompleks situation, 
hvor man med lidt overblik godt 
kunne øjne muligheden for en be-
sparelse, uden at det gik ud over 
personalet. Det kaldes vist en ”win-
win situation” på moderne dansk. 
Den slags besparelser må der ligge 
flere af rundt omkring, så klø ende-
lig på, hvis I støder på noget tilsva-
rende. Det hænder, at det lykkes at 
komme igennem med fornuften. 
 
Vi har desværre i perioden været 
ramt af en ubehagelig arbejdsska-
de, hvor en kollega blev dårlig og 
måtte en tur på skadestuen efter at 
have opholdt sig i førerrummet på 
ER 2029, som er det togsæt, som 

 

 

Af: Jesper Rodkjær Pedersen 

Tinglev 

  

Nyt fra lokalgrupperneNyt fra lokalgrupperneNyt fra lokalgrupperne   

Tinglev torsdag den 23. februar 2012 
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Året 2012 bliver et år med mange 
forandringer for DSB og LPO, nok 
også her i Fredericia. Derfor glæder 
vi os over, at der efter en velover-
stået generalforsamling, heldigvis 
ikke var udskiftninger i lokalgruppe-
bestyrelsen. Rart at kunne gå frem-
tiden i møde med erfarne bestyrel-
sesmedlemmer, når nu man står 
overfor så mange nye udfordringer i 
firmaet. Selve generalforsamlingen 
blev et tilløbsstykke med en med-
lemsdeltagelse på næsten 50 %. 
Det er længe siden så mange har 
lagt vejen forbi. Der skal åbenbart 
bare fremlægges et forslag, som 
vedrører ferien for at medlemmerne 
kommer op af stolene. Selv om der 
var stor mødedeltagelse, blev det 
ikke nogen midnatsforestilling. Alt 
forløb i fred og fordragelighed, og vi 
blev faktisk færdige tidligere end 

normalt. Efter generalforsamlingen 
var lokalgruppen, som vanligt, vært 
ved en bid brød. Her blev det socia-
le også en succes, det er i hvert fald 
det, man hører på stuen.  
 
Der har været valg til posterne som 
arbejdsmiljørepræsentanter i Frede-
ricia. Her kom der nye ansigter på 
begge pladser. Nyvalgte blev Jimmy 
Pagh og Ole Bang, som begge øn-
skes tillykke med valget. En stor tak 
til Henrik Udesen og Vagn Søes for 
det arbejde, som de har lagt igen-
nem den tid, hvor det var dem, der 
var valgt til posterne.  
 
Vi har også måttet sige farvel og tak 
til to personer, som alle med garan-
ti, enten på DSB skolen eller ved et 
førerrumsbesøg, har stiftet bekendt-
skab med gennem tiden. LKI Ejgil 
D. Rasmussen og LKI Thyge F. Ni-
elsen har valgt at forlade firmaet for 
at gå hjem og hygge sig med famili-
en. Det bliver nok lidt mærkeligt, at 
man fremover ikke løber ind i dem. 
De har været her næsten en men-
neskealder, og var vel de to sidste 
kollegaer fra den gamle garde. Tak 
for mange gode timer sammen, en-
ten på skolen eller i førerrummet. 
Nyd nu jeres otium og kig endelig 
forbi til en kop kaffe i en ledig stund. 

er er mange meninger om feriesy-
stemet i Fredericia. Sommerferie-
valget er netop afsluttet og vinterfe-
rien er også på plads. Heller ikke i 
år blev alle lige tilfreds, om end det 
er vores oplevelse, at de fleste har 
fået den ferie, de ønskede. Forsla-
get fra årets generalforsamling har 
påvirket søgningen efter de tildelte 
perioder, men på sigt skal det nok 
komme til at virke efter hensigten. 
Desuden varer det nok heller ikke 
længe, inden vi skal til at søge ferie 
elektronisk. Det ser vi frem til, da 
det vil lette søgningen en hel del. 
 
Ombygningen af P-risten i Fa er nu 
så langt fremme, at det er til at se 
en ende på. Vinteren har vist sig fra 
den gode side, så arbejdet har ikke 
ligget stille på grund af vejret. Alle 
de steder, hvor sporerne er blevet 
pillet op, er de nye på vej. Samtidig 
arbejdes der på højtryk med omstil-
lingsanlæg og høje perroner. Hvis 
man skal tro, på det man hører, er 
der håb for at sidste hånd kan læg-
ges på ombygningen i sommeren 
2012. Det seneste år har været en 
hård nød at knække for det perso-
nale, der har sin gang i P-risten. 
Ingen tvivl om, at de ser frem til at 
få en normal arbejdsdag uden en 
masse gener og ekstra arbejde.  

 

 

Af: Palle Dahl 
Fredericia 

  

blev røgskadet for et års tid siden, 
da det var koblet til et brændende 
togsæt i Fredericia P-rist. Sættet 
blev meldt nedbrudt den pågælden-
de dag, men det kom hurtigt i drift 
igen. Andre kolleger har efterfølgen-
de klaget over lugtgener og hoved-
pine, når de har kørt med ER 2029. 
Derudover har også passagerer og 
togpersonale klaget over lugtgener, 

så på trods af ozonbehandling og 
anden rensning, så virker det ikke 
som om, at problemet er løst.  
Vores lokale AMIR Bent Kremmling 
har løftet sagen op i AMU, hvor af-
delingsarbejdsmiljøleder Jens Han-
sen afventer svar fra DSB Vedlige-
hold om sagens videre forløb. Tog-
sættet er i skrivende stund taget ud 
af drift. 

Medlemsinformation 
 
LPO DSB ønsker, som en udstrakt medlemsservice, fremadrettet at oplyse om, hvilke medlemsinformationer, der 
er udsendt siden sidste nummer af Det Blå Blad udkom.  
I perioden er udsendt følgende LPO medlemsinformationer: 
   
Medlemsinformation nr. 20/2011 vedr. bortfald af flexreserven i Odense og nyt om Korsør depots fremtid 
Medlemsinformation nr. 21/2011 vedr. opfordring til at udfylde MTA 
Medlemsinformation nr. 22/2011 Samarbejdet med Togproduktion er lagt på is 
Medlemsinformation nr. 23/2011 vedr. seniorpolitik og seniorordninger 
Medlemsinformation nr. 01/2012 vedr. genoptagelse af samarbejdet med Togproduktion i fuldt omfang 
Medlemsinformation nr. 02/2012 vedr. LPO's ERTMS studietur 2012 
Medlemsinformation nr. 03/2012 Indkaldelse til områdegruppens ordinære generalforsamling 2012 
Medlemsinformation nr. 04/2012 Ledige pladser ERTMS studietur  
Medlemsinformation nr. 05/2012 Vedr. frirejse ifm. LPO´s ERTMS studietur 2012 
Medlemsinformationerne kan læses i deres fulde længde på LPOs hjemmeside:  www.lpo-dsb.dk/ 

ATØVS-prisen  
ATØVS-prisen er en Anerkendelse 
for Tillidsvækkende og ØnskVær-
dig Superfleksibilitet. 
Den uddeles efter indstilling fra 
kolleger til en person der bekender 
sig til fleksible og gerne alternative 
løsninger, og som har gjort sig 
særlig bemærket i løbet af året ;o) 
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Lokalgruppebestyrelsen vil godt 
takke vore kollegaer, for det store 
fremmøde og den store opbakning, 
på den veloverståede ordinære ge-

neralforsamling 2012. Lokalgruppe-
bestyrelsen vil gøre alt for at indfri 
den tillid som blev vist.  
 
Kørestrøm til Aarhus 
Så blev der indgået et bredt forlig 
om elektrificering af jernbanen - til 
Esbjerg - og endnu en gang var 
Aarhus ikke med, i hvert fald ikke i 
første omgang. Det betyder, at Aar-
hus nok engang bliver sat tilbage 
rent jernbanemæssigt. Lokale folke-
tingsmedlemmer bør arbejde for, at 
der hurtigst muligt kommer køre-
strøm til Aarhus, da dette er den 
eneste sikre vej til moderne jernba-

nebetjening af landets næststørste 
by.  
 
Samkøring af Grenåbanen og 
Odderbanen 
Det er helt uforståeligt at der endnu 
ikke er kommet nogen afklaring om-
kring dette, og dybt underligt, at 
DSB fortsat ikke melder noget ud til 
de berørte medarbejdere. Borgerne 
omkring de berørte baner er også 
meget uforstående. Det er efterhån-
den måneder siden, at samkøringen 
blev meldt ud i dagspressen som en 
realitet. Siden har der været stille – 
hvad sker der? 

 

 

Af: Hans Schøn Merstrand 

Århus 

  

 
Svalen er set på en tur til Svend-
borg, så det er vist snart forår. Og 
tid til nye udfordringer. IC4 kommer 
på banen igen, dog med mindre 
bremseprocent end før. Tiltaget skal 
medvirke til, at der ikke sker brem-
sefejl igen. Vi håber at den såkaldte 
”pakke 2” kan gøre udslaget, så 
toget kan køre uden alle de småfejl, 
det har været behæftet med.  
 
Vi har været uheldig med personpå-
kørsler omkring Odense den sene-
ste tid. Støt kollegaen som har væ-
ret udsat for en påkørsel og husk, 
det hjælper at tale om, hvordan man 
har det efter sådan en ulykke.  
 
Nu hvor vi snakker om at tale, så er 
der kommet et nyt tiltag på Odense 

Depot. Vores ”samtalebord” i brie-
fingrummet er blevet flyttet ned i TV 
stuen og erstattet af caféborde. 
Hvorfor nu det? Jo, der har været 
for meget STØJ ved det bord. Så 
meget, at kollegaer fra andre depo-
ter har valgt at gå en tur i Odense, 
frem for at gå op på stuen for at 
holde pause. Støjen har været for 
dominerende. Man vil jo gerne kun-
ne sidde og slappe af i rolige omgi-
velser, og vi vil gerne have et hyg-
geligt depot, som indbyder alle kol-
legaer til at komme forbi.  
 
I denne tid er der også dukket breve 
op til vores ”ældre” kollegaer med et 
tilbud om tilbagetrækning. Spørgs-
målet er bare om det kan betale sig 
for den enkelte fører. Det er noget 
af et regnestykke, inden man takker 
ja – eller nej. 102 stillinger skal ned-
lægges på landsplan. Mon missio-
nen lykkes? Det vil tiden vise.  
 
Vi havde jo generalforsamling tilba-
ge i januar, hvor der blev der skiftet 
ud i bestyrelsen. Et nyt bestyrelses-
medlem blev det til den dag, og for-
mandsposten måtte ud til urafstem-
ning.  Det endte med, at vi fik ny 
formand i Odense. Senere gik kas-

sereren af, og vi måtte have en eks-
traordinær generalforsamling for at 
genbesætte posten. Nu er bestyrel-
sen så fuldtallig, og der er kommet 
lidt ro på sagerne.  
 
Det er ikke længe siden, vi så resul-
tatet af MTA. Der er da lidt at arbej-
de videre med! Selv om den ikke 
ligefrem var god, så kunne man 
læse, at ledelsen var tilfreds med 
resultatet.  
 
Kollegaskituren er vel overstået, og 
alle kom hjem uden brækkede ben, 
dog trætte efter en uge i skisportens 
navn. Og det varer ikke længe, før 
den lokale studietur til Amsterdam 
løber af stablen. I modsætning til 
tidligere år er det denne gang, med 
henvisning til gældende skattereg-
ler, uden tilskud fra lokalgruppen. 
God tur alligevel. 
 
I Odense har vi - helt exceptionelt - 
en T-rex gående omkring i vort om-
råde. Den er tilsyneladende svær at 
indfange, hvilket skaber utryghed 
ved klargørings– og afslutningsop-
gaver og når vi i øvrigt bevæger os 
rundt i området.  
Så pas på derude! 

 

 

Af: Lars Vilstrup Olsen 

Odense 

  

En noget chokeret fører mødte denne 
fætter ved indkørsel til Odense i janu-
ar. Han var dog årvågen nok til at 
tage et billede, inden han skrækslagen 
søgte ly i bunden af førerrummet. 
Uhyret er fortsat løs, hvilket skaber en 
vis utryghed i Odense.  
Møder du den på din vej, så indsend 
en lokoførerrapport. 
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Når dette skrives, tyder alt på, at 
vinteren er overstået, og det skal vi 
nok være glade for. Selv om vi i år 
forsøgte at komme sneen i forkøbet 
ved at gennemarbejde vore ønsker 
om snerydning, har det alligevel 
ikke fungeret. Godt der kun kom 
nogle få centimeter sne! Moderne 
”teknikaliteter” som risteperroner er 
kun noget vi kender fra andre depo-
ter, derfor står der trapper og ligger 
kabler til fremmednet tilslutning mel-
lem de spor, hvor vi parkerer vore 
MR tog. Derfor kan der ikke ryddes 
med fejemaskine, ligesom der ikke 
er adgang fra gaden til stierne ved 
vores to udtræksspor. Og netop det 
med håndrydning er tilsyneladende 
et problem i aftalen om snerydning. 
Det er nu også mit indtryk, at sne-
rydningen på perronerne sker sene-
re end sidste år. Til gengæld kan 
man få indtryk af, at entreprenøren 
aflønnes efter hvor meget leca, der 
drysses ud, for selv på aftener med 
helt tørt vejr, og kun let frost, blev 
der spredt leca på perronerne.  
 
Der er de seneste måneder gen-
nemført 44 brush up dage på MF, 
ME + DD og MR, således at de fle-
ste lokomotivførere på depotet har 
haft en brush up dag. Efter sommer-
ferien er det planen brush up skal 
fortsætte, afhængigt af hvordan per-
sonalesituationen ser ud til den tid. 
Vi glæder os i den forbindelse over, 
at det har været muligt at få både 
MF og ME + DD stillet til rådighed i 
Næstved, således vi ikke skulle bru-
ge tiden på efteruddannelsesdagen 
til at rejse til et andet depot.  
 
Efter flere tilløb ser det endelig ud 
til, at vi snart får sat et hegn op for 
at begrænse den omfattende ulovli-
ge trafik på traktorovergangen i 
Næstved. Vi har haft en god dialog 
med køberen af det tidligere pak-
hus, og paradoksalt nok var det fak-
tisk DSB Ejendomme, der havde 
flest indvendinger. Det er en skam 

DSB i dag er opdelt i så mange af-
delinger, at man flere steder mang-
ler fornemmelse for andre medar-
bejdergruppers arbejdsforhold.  
 
Svend Peter Rasmussen er gået på 
pension, og har allerede haft sidste 
arbejdsdag. Vi takker Svend for 
godt samarbejde i mange år og øn-
sker ham alt godt fremover. På de-
potet i Næstved vil ti kollegaer få 
tilbud om at gå hjem på en fratræ-
delsesordning, og måske vil yderli-
gere to gå af næste år, hvis der og-
så der kommer nogle tilbud. Vi af-
venter spændt hvor mange, der vil 
benytte sig af dette tilbud, for vi kan 
hurtigt få problemer med at klare 
den nuværende produktion. Mens 
det ser ud til, togpersonalet i Næst-
ved får tilført nye kollegaer, står der 
desværre ingen lokomotivførere i kø 
for at komme til at arbejde sammen 
med os. Skrækscenariet er jo, at vi 
reduceres til et rent Lille Syd depot 
og dermed helt mister den afveks-
ling, vi i dag har med ture på ”store” 
Syd og til Holbæk. Samtidig kan det 
jo blive svært at beholde rutinen 
med kørsel på andre litra end MR.  
 
Efter ”genåbningen” af Storstrøms-
broen den 23. januar har vi kørt nor-
mal produktion. Desværre er nattje-
nesterne stadig upopulære, og hele 
60 procent af depotets nattjenester 
bliver kørt af reserven!  
 
Fredag den 27. januar afholdt vi den 
årlige generalforsamling. Som sæd-
vanligt havde vi lånt lokaler af Me-
tal, og der var stor opbakning med 
deltagelse fra omkring halvdelen af 
depotets lokomotivførere. Til spis-
ningen efter generalforsamlingen 
kom omkring ti pensionister, og 
sammen med de tre gæster fra LPO 
DSB var vi lige knapt 50. Krisen i 
DSB, og mulige konsekvenser for 
vores arbejdssituation, var naturlig-
vis noget, der optog os alle meget, 
men ellers forløb generalforsamlin-
gen stille og roligt, og uden den helt 
store spørgelyst. Bestyrelsen fort-
sætter uændret med Poul Stevns 
Nielsen som formand bistået af Lars 
G. Jacobsen og Lars Hansen. Sup-
pleanter er ligeledes uændret Per 
Andersen (2. suppleant) og Jan 
Lundstrøm (1. suppleant). Kaj B 
Nielsen trak sig som turrepræsen-
tant og blev erstattes af Flemming 
Johannessen, der således sammen 
med Per Andersen står for turarbej-

det på depotet. Kaj B Nielsen fort-
sætter som bilagskontrollant og fa-
nebærer, og er på jagt efter Brasso 
og hvide handsker. Til sidst blev 
Flemming Johannessen valgt som 
bilagskontrollantsuppleant.  
 
Desværre fortsætter den nuværen-
de Transportminister den forrige 
Transportministers arbejde med at 
overbevise kollegaerne i EU om 
modulvogntogenes fortræffelighe-
der. Det er overraskende og skuf-
fende, at Henrik Dam Kristensen 
ikke har et mere nuanceret syn på, 
hvordan vi reducerer transportsek-
torens udledning af drivhusgasser. 
Godt nok forurener et modulvogntog 
op til 15 procent mindre end hvis 
samme godsmængde skal flyttes på 
konventionelle lastbiler, men stadig 
er der andre transportformer, der er 
langt mere miljøvenlige. Godstrans-
portmarkedet er meget presset, og 
faren for at flytte gods fra bane og 
skib til lastbil er stor, og så betaler 
både miljø og trafiksikkerhed prisen. 
Danmark er nummer chok i Europa, 
når det drejer sig om gods (minus 
transitgods) på bane, og i andre 
lande kan man frygte, at man flytter 
gods fra elektrificerede jernbaner 
over på landevejen. 
 
Desværre får man indtrykket af, at 
graffiti er et område, der prioriteres 
lavt i DSB. Flere og flere tog af alle 
kategorier kører i dag rundt over-
smurt med graffiti. På dobbeltdæk-
kerne er det ofte umuligt at kigge ud 
af vinduerne i underetagen. Det 
burde være en selvfølge, at hær-
værket meldes til politiet med foto-
dokumentation samt at tog ikke fik 
lov at køre i flere uger, før smøreri-
erne fjernes. I Næstved er proble-
merne ikke så store, men man kan 
frygte svage sjæle fristes til at prøve 
selv, når vi får MR-tog fra Fredericia 
med graffiti, og de så kører rundt på 
Lille Syd i måske ugevis. 

 

 

Af: Jan Sejr Lundstrøm 

Næstved 

  

Kan dette syn mon inspirerer andre til 
at begå graffitihærværk, spørger Jan. 
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Nu hvor årsskiftet og generalfor-
samlingen er vel overstået, melder 
hverdagen sig med hastige skridt.  
 
I København har vi haft en dialog 
med ledelsen vedrørende tjeneste-
fordelingen. Det drejer sig blandt 
andet om tjenestefordelingen af 
lokomotivfører (K), og hvorledes 
reservens fridage skal håndteres. Vi 
er blevet enige med ledelsen om, at 

vi genoptager arbejdet tilbage fra 
2007 omhandlende politik for tjene-
stefordelingen. Når arbejdet er fær-
digt vil det blive offentliggjort.  

 

Af: Søren Max Kristensen 

København 

  

Det var med stor sorg, at Lokal-
gruppe København modtog med-
delelsen om lokomotivfører Finn 
Roar Jensens alt for tidlige bort-
gang. Finn havde været lidt utilpas, 
da han gik i seng, og om morge-
nen den 28. februar fandt Finns 
søn ham livløs i sengen. Finn blev 
57 år gammel.  
 
Finn blev ansat i DSB S-tog den 1. 
januar 1979. Den 1. januar 1990 
kom Finn til Maskindepot GB, hvor 
han var en meget vellidt kollega.  
 

Finn deltog aktivt i depotets liv og 
man gik aldrig forgæves, hvis man 
ville høre Finns mening om Jern-
banen.  
 
Ud over sit arbejde, var Finns inte-
resser familien, hunden og rejser. 
Finn efterlader sig en søn på 29 år 
og en datter på 33 år.  
 
Æret være Finns minde. 

Nekrolog 

Finn Roar Jensen 

Så er generalforsamlingen godt 
overstået og med et dejligt stort 
fremmøde. Bestyrelsen fortsætter 
uændret med Morten Schroll som 
formand, Lars Rolving Jensen som 
næstformand, Carsten Svendsen 
Mathiesen som kasserer, Henrik 
Falborg som sekretær og Flemming 
Dalquist som ordensmand. Besty-
relsen vil gerne takke for tilliden. Vi 
vil gøre alt for at leve op til jeres 
tillid i denne, for DSB, meget turbu-
lente tid.  
 
Og opgaverne trænger sig allerede 
på. Vi står over for en omfattende 
sporombygning, som betyder en 

midlertidig lukning af strækning 25 
her i Nordjylland hele sommeren. 
Strækningshastigheden fra Hobro til 
Aalborg skal øges til 160 km/t, og 
så er de første små tegn på etable-
ringen af det nye signalsystem, 
ERTMS synlige langs banen, over-
alt i landskabet skyder master til 
ERTMS op som paddehatte.  Ved 
Øster Doense er man allerede nået 
langt i arbejdet med at nedlægge 
overkørsel 427, og ved Svenstrup 
er man i gang med jordarbejder til 
underføring af vejen og dermed 
nedlæggelse af overkørsel 491. 
Senere skal Skørping station om-
bygges, således at vi slipper for 
overgangene. Med en stræknings-
hastighed på 160 km/t vil rejsetiden 
for lyntog mellem Hobro og Aalborg 
kunne nedsættes til ca. 20 min., 
hvilket er 10 min. hurtigere end i 
dag.  
 
Der er mange ”tilbud” i luften i øje-
blikket. Tilbagetrækningsreformen 
har betydet, at mange har fået et 
”tilbud” om at kunne få sin efterløns-
indbetaling udbetalt, og de af vores 

kolleger, som er 60 år eller ældre 
har fået et ”tilbud” om at kunne fra-
træde med en bonus af en eller an-
den art. Men hvad i alverden skal 
man stille op? Skal man tage imod 
disse tilbud?  
 
Der findes desværre ikke entydige 
svar på disse spørgsmål. Det er helt 
individuelt, hvad der er det rigtige at 
gøre. Alt afhænger af, hvor man er i 
livet, og hvilke planer man har for 
fremtiden. Min opfordring skal derfor 
være – Spørg så mange rådgivere 
som muligt. DSB’s socialrådgivere, 
A-kassen, pensionsrådgivere, bank-
rådgivere, osv. Tal med din familie 
og venner. Dette er en af de væ-
sentligste beslutninger, du skal træf-
fe, og du kan ikke få for meget infor-
mation. Vær især meget opmærk-
som på hvad du vælger fra ved at 
tage imod et tilbud. Det kan ikke 
gøres om, og ingen kan som be-
kendt spå om fremtiden, slet ikke 
DSB.  
 
Med disse alvorsord vil jeg slutte for 
denne gang. 

 

 

Af: Lars Rolving Jensen 

Aalborg 

  

                            Det Blå Blad     - dit blad, mit blad, vores blad 
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Tak, til alle der deltog på vores ge-
neralforsamling. En særlig tak for 
veludført arbejde skal lyde til Tonny 
Andersen (Overlærer Andersen) 
som af aldersmæssige årsager 
valgte at forlade bestyrelsen. God 
vind Tonny.Velkommen til Rene 
Henri Rasmussen fra område Øst, 
som lod sig vælge ind i bestyrelsen. 
Jeg håber at den nye bestyrelse 
kommer til at arbejde lige så godt 
som den gamle.  
 
Hvad sker der? 
Min beretning på generalforsamlin-
gen fik stemplet ”meget sort syn”. 
Jeg vil imidlertid ikke undlade at 
fortsætte i samme spor. Vi skriver 
nu 2012. DSB står overfor meget 
store nedskæringer og mange ar-
bejdsopgaver. Vi kører nu med 
Greenspeed i ordinær drift og IC2 er 
på vej. Vi skal implementere et nyt 
radiosystem og ERTMS. Ja, og så 
skal vi have vores IC4 i drift igen. 
Jeg skriver bevidst vores. Der har 
været mange røster fremme om at 
skrotte IC4. Som samfundsborger 
kan jeg ikke støtte disse tanker. I 
disse år skæres der ned på alt, der 
koster penge, og så vil vi smide ca. 
3 milliarder kroner ud i skraldespan-

den. Man skulle i stedet lade os 
arbejde i fred med IC4. Det kan lade 
sig gøre at få det til at køre. Men 
måske er jeg en af de sidste, der 
tror på sagen.  
 
Nye aftaler 
Vi har langt om længe fået vore af-
taler om tjenestetid og perronarbej-
de på plads. Jeg ved, der var man-
ge, som var lige ved at opgive os. 
Men som jeg tidligere har både sagt 
og skrevet, det er ikke en selvbetje-
ningsbutik. Fordi noget er rigtigt, 
eller af det gode, så er det ikke sik-
kert, at det vinder. Nu kan man jo 
stille mange spørgsmål, for hvad nu 
hvis? Jeg kan fortælle, at vi forsø-
ger at få DSB i tale om de forskelli-
ge udfordringer, som kommer. Men 
I skal ikke fra vores side forvente 
store fortolkninger af det, der er af-
talt. I har som lokomotivinstruktører 
også en pligt til at få tingene til at 
fungere derude.  
 
MTA 
Som medarbejder og samarbejds-
partner med lokomotivpersonalet, 
må jeg godt nok sige, at jeg er be-
kymret. De bemærkninger, som er 
vedlagt MTA, fortæller mig, at der er 
noget helt galt i vores butik. Husk! 
Har man muligheden, har man også 
pligten. Hvad mener jeg så med 
det? Jo, har man muligheden for at 
skrive anonymt, så skal det gøres 
med respekt for den, man skriver 
om. Der kan naturligvis være for-
skellige meninger om, hvad (eller 
hvem) der er problemet. I LKI grup-
pen har vi imidlertid den opfattelse, 
at den nuværende situation kræver, 
at man rykker sammen i bussen og 

forsøger at finde løsninger på de 
udfordringer, vi møder, herunder 
finder en fornuftig måde at arbejde 
sammen på.  
 
Fremtiden for DJ, LPO og DSB 
Det har altid været populært at sige: 
”Vi står i en brydnings tid!” Jeg er 
helt sikker på, at det er nu, vi står i 
den. Vores fælles samfundsværdier 
står på spil. Lige nu har vi en rege-
ring, som er venlig over for DSB. 
Men kommer vi ikke ud af den nu-
værende krise, vil vi blive presset 
fra flere fronter. Denne krise handler 
ikke kun om penge, men også om 
et IC4 projekt der skal lykkes! Det er 
klart, at det er op ad bakke lige nu. 
Mangel på penge og ingen venner, 
det kan næsten kun gå galt. Nu skal 
det hele ikke kun være sortsyn. Vi 
skal den. 12. april. til generalfor-
samling i LPO og senere på året til 
kongres i DJ. Hvad der sker på kon-
gressen, kan man for nuværende 
kun svagt have en formodning om. 
Ændringer i toppen har altid en af-
smittende virkning nedad i syste-
met. Det er derfor spændende om vi 
skal have en ny formand i DJ, eller 
om man vil bruge de muligheder, 
der ligger i forbundsloven, fuldt ud.  
 
Glæden ved livet 
Glæden ved livet. Det lyder godt 
nok som noget fra en meget tyk bog 
om, hvordan man skal leve sit liv. 
Det jeg bare vil sige er; vi skal nyde, 
at vi er friske i pæren, har et godt 
job, en stærk fagforening og nogle 
gode kollegaer. Held og lykke med 
2012 og god vind til dig og din fami-
lie. PS! Tak, for valget som for-
mand. 

 

 

Af: Jørn Weiss 
LKI-Gruppen 

  

LPO DSB har med sorg erfaret at 
en af vores gode norske samar-
bejdspartnere og kollega igennem 
mange år, Stein-Erik Olsen, den 
16. december 2011, i en alder af 
kun 58 år, er afgået ved døden 
efter kort tids sygdom. 
  
Stein-Erik var igennem en årrække 
Norsk Lokomotivmandsforbund 
stærke mand på arbejdsmiljøområ-
det og havde fast plads i forbunds-
ledelsen til stor gavn for medlem-
merne og NLF. LPO DSB havde et 

tæt og godt samarbejde med Stein
-Erik i forbindelse med de fælles 
nordiske møder som afvikles gen-
nem Dansk Jernbaneforbund, 
samt i de senere år med erfarings-
udveksling i forhold til ERTMS.  
Vores tanker og medfølelse går til 
Stein-Eriks efterladte og Norsk 
Lokomotivmandsforbund.  
Æret være Stein-Erik Olsens min-
de.  
 
Lokomotivpersonalets Område-
gruppe DSB 

Nekrolog 

Stein-Erik Olsen 
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I Kalundborg var en af årets første 
handlinger at få afviklet ferievalget. 
Det er vanen tro et stort tilløbsstyk-
ke. Der er tradition for at møde op 
på denne dag. LPO står for fælles 
morgenbord. Det er en af de få 
stunder, hvor mange kollegaer er 
samlet på arbejdspladsen, på sam-
me tid, så snakken går lystigt. Ved 
sidste års ferievalg lukkede august 
måned først, men i år var det juli der 
trak.  
 
Generalforsamlingen 
Næste opgave var generalforsam-
lingen d. 25. januar. Der var et frem-
møde på ca. 47 %. Det vigtigste 
punkt på dagsordnen var valg af ny 
formand. Det er glædeligt, at der var 
to kandidater til formandsposten. 
Ved den efterfølgende urafstemning 
blev Michael L K Albrektsen valgt 
som ny lokalgruppeformand. På 
lokalgruppens vegne ønskes han 
tillykke med valget. Vi har i øvrigt på 

generalforsamlingen besluttet en 
midlertidig udvidelse af bestyrelsen 
til 4 personer. Ove F Hansen fort-
sætter som menigt bestyrelsesmed-
lem. Ove kan så i det kommende år 
støtte den nye formand i de mange 
opgaver, som netop 2012 byder på. 
Her kan bl.a. nævnes.  
 - MR uddannelse, som starter op 
først i marts måned.  
 - Ændrede ture som følge af en 
total lukning af strækning 5 i de tre 
sommermåneder, de kommende tre 
år, i forbindelse med etableringen af 
dobbeltsporet mellem Lejre og Vip-
perød.  
 - Nye arbejdsopgaver til lokomotiv-
personalet, bl.a. forsyningsopgaver, 
da depotet i perioder kun skal an-
vende togsæt.  
 - Et evt. ekstra ferievalg, hvis det 
bliver muligt, da produktionen på 
depotet bliver kraftigt reduceret, 
under sporspærringen.  
 - Kongres i Dansk Jernbanefor-
bund.  
 - Og så kommer der jo nok en mas-
se udfordringer i forbindelse med 
DSB’s ønsker om besparelser de 
kommende år.  
 
Det var dejligt, at daglig ledelse 
LPO DSB, ved næstformand, Car-
sten M. Olesen, kunne være til ste-
de ved generalforsamlingen. Det 
har stor værdi med direkte dialog 
mellem medlemmer og daglig ledel-
se.  
 
Afsked 
Den 1. marts tog vi afsked med Jør-
gen Englev og Jørgen S. Larsen, 
der gik på førtidspension.  
 
MR uddannelse 
Uddannelsen skal i starten afholdes 
i Næstved, da det er det eneste 
sted på Sjælland, vi har MR køren-
de. Det er planlagt, at ca. halvdelen 
af depotet skal uddannes inden 
sommerferien og den resterende 
del over resten af sommeren. Der 
kommer til at stå flere togsæt i Ka-
lundborg end produktionen kræver. 
Det et for at sikre driftsstabilitet, og 
for at sikre at materiellet ikke kom-
mer til at køre for mange km i for-
hold til eftersynsterminerne.  
Da sporet er lukket fra Holbæk mod 
København, kan materiellet kun 
komme på værksted på en 
”vognbjørn”. Et alternativ kunne væ-
re lån af privatbanens (RT) værk-
sted i Holbæk. 

Pladsen 
Her er SMUTO anlægget i drift – 
eller hvad? Kalundborg er ikke opta-
get i SIN DSB! Der er stillet spørgs-
mål til, om anlægget fortsat er i prø-
vedrift? Der har været en del hæn-
delser i anlægget. Da alt bliver log-
get, kommer der jo nok en hand-
lingsplan for at imødegå dette. Det 
er de små detaljer, der ofte udløser 
problemerne, uden der i den for-
stand er ”fare på færde”. Det er et 
problem, at anlægget er idriftsat 
uden de behørige mærker og skilte. 
Det er ligeledes et problem, at SIN 
DSB og Banedanmark har uens 
bestemmelser for anlægget, og ikke 
har evnet at få dem koordineret. Det 
kan resultere i, at en lokomotivfører 
kan blive bedt om at køre i anlæg-
get, efter anvisning fra kommando-
posten, i strid med SIN DSB.  
Forsyningssporet, der skulle have 
været færdig inden årsskiftet, ser nu 
endelig ud til at kunne anvendes 
igen primo marts 2012. Og så kan vi 
snart få vasket dobbeltdækkervog-
nene igen. Som følge af Stor-
strømsbroens lukning og lukning af 
vaskehallen i Kalundborg under 
sporombygning, er de ikke blevet 
vasket i måneder. Det kan ses.  
 
Ny arbejdsmiljørepræsentant 
AMIR Bent H. Rasmussen havde 
valgt at stoppe. Der var opstillet to 
kandidater til posten. Efter tæt løb 
mellem de to, og en stemmeprocent 
på 93, er depotets nye arbejdsmiljø-
repræsentant; Kasper Eliassen. 
Tillykke med valget.  
 
Studietur til England 
Den går i år til Derby i England og 
er planlagt til uge 41. Alan Evans 
arbejder på detaljerne. Selv om han 
har en fortid ved de engelske jern-
baner, og lidt insiderviden, er det 
ikke let at få etableret adgang og 
besøg på depoter og værksteder. 
Dels er de meget restriktive med 
adgangen til deres områder og dels 
skal det passe ind i vores program. 

 

 

Af: Steen Rasmussen 

Kalundborg 

  

Alice Engstrøm Ehlers, Tinglev 
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De første måneder af år 2012 er 
allerede godt brugte og vinteren 
gået på hæld, når dette læses. Nu 
er det ikke fordi, jeg skal begræde 
at vinteren er på vej i glemmebo-
gen, men meget er nu langt nem-
mere når termometeret viser 20 
grader plus. Det var måske ikke 
mængden af sne, der var mest på-
gående i denne vinter, mere den 
hårde kulde. Det viste sig, at det 
gamle MR materiel har set deres 
bedste tid, for det var en daglig 
kamp at skrabe brugbare togsæt 
sammen. I Struer havde vi ekstra 
tjenester med opstart af togsæt sat 
ud. Men selv om der blev gjort ihær-
dige forsøg på at få togene på skin-
nerne, blev det alligevel til en del 
aflyste tog. Nu er det jo ikke blot 
vinterens kulde, der er skyld i MR 
materiellets nuværende tilstand. 
Deres dåbsattest er efterhånden 
lettere anløben i kanten, og selv om 
værkstederne gør deres yderste, 

begynder de nu at vise fejl, der ikke 
står beskrevet nogen steder. Vi må 
håbe, at det snart lykkes at få IC4 til 
at fungere efter hensigten, så de 
bedagede MR togsæt kan sættes 
ud inden for en kortere årrække.  
 
Generalforsamlingen er vel overstå-
et her i Struer. Vi havde et meget 
stort fremmøde næsten tre fjerdede-
le af medlemskredsen kikkede forbi. 
Det er dejligt med et sådant frem-
møde og specielt når det ikke er på 
grund af utilfredshed. LPO’s daglige 
ledelse var inviteret, så Preben kun-
ne orientere om rigets tilstand. Vi 
kunne til gengæld overraske Preben 
ved at synge fødselsdagssang for 
ham (hvorefter han gav en lille en til 
forsamlingen). Der var genvalg til 
Jan B Danielsen som lokalgruppe-
formand.  
 
Januar måned gav også genvalg til 
vores arbejdsmiljørepræsentant, 
Mogens Nielsen. Tillykke med det, 
Mogens. Han har nu kastet sig over 
spor 10 i Struer, hvor målet er at 
skabe bedre adgangsforhold og 
mere lys. For nuværende er der 
gode adgangsforhold på den ene 
side af togene, men på den anden 
side bevæger man sig langs en 
skrænt og er klemt af bevoksnin-
gen. Nu var der måske nogen, der 
havde lyst til at sige, at det vel ikke 
kunne være så vanskeligt at save 

de selvsåede træer og buske ned. 
Men ak, de står uheldigvis i skellet 
mellem DSB’s areal og Banedan-
marks, så hvem mon er den lykkeli-
ge ejer af aben og dermed regnin-
gen?  
 
Det er dejligt, at vi nu har fået gang i 
Greenspeed. Jeg er helt sikker på, 
at det vil blive et værdsat stykke 
værktøj for lokomotivførerne. Hvor 
mange liter brændolie der bliver 
sparet, bliver spændende at følge.  
 
Jeg ved ikke, hvordan stemningen 
har været på de andre depoter, men 
i Struer har der været en sær uro 
blandt det grå guld. I løbet af febru-
ar måned har der blandt de førere, 
der er 60+, verseret en god diskus-
sion om tilbuddet fra DSB om tidlig 
pensionering. Kollegaer under de 
60 har jo ganske naturligt ikke kun-
ne modstå muligheden for på god-
modig vis at prikke lidt til deres usik-
kerhed. Nu bliver det spændende, 
hvor mange der tager imod det 
fremsatte tilbud. Men en ting er sik-
kert. De tider, hvor der sad en flok 
på rådighed om en pose rundstyk-
ker, er på vej væk. Til de kollegaer, 
der efter moden overvejelse tager 
imod DSB’s fratrædelsestilbud, vil 
jeg sige: ”Jeg håber, I får en lang og 
god pensionisttilværelse”.  
Det bliver et spændende forår, lad 
os nyde det.  

 

 

Af: Niels H. Christensen  
Struer 

  

 
Bestyrelsen havde i år valgt at af-
holde generalforsamlingen på Fun 
Bowling i Esbjerg. Det gav et meget 
positivt fremmøde på 42 deltagere. 
Vi havde en rigtig hyggelig dag, og 
generalforsamlingen var kendeteg-
net ved en god dialog. Der var gen-
valg af de bestyrelsesmedlemmer 
der var på valg. Det indkomne for-
slag om, at vi droppede at købe en 
ny fane, blev vedtaget. Bestyrelsen 
havde et forslag om hemmelig af-
stemning til turvalg. Ideen var at 

give et mere realistisk billede af den 
enkeltes turønsker. Forslaget blev 
vedtaget. Ligeledes blev bestyrel-
sens forslag om at ændre reglerne 
for søgning af midler fra aktivitets-
puljen vedtaget. Nu kan der søges 
frit om midler til aktiviteter hele året, 
altså er der ingen deadline 1. maj 
længere. Dog skal der være besty-
relsen en ansøgning i hænde se-
nest en måned før arrangementet 
skal afholdes. Efter generalforsam-
lingen var der en lækker buffet i 
restauranten og hyggeligt samvær 
ved bowlingbanerne og i baren bag-
efter. Kl. 22.45 blev de sidste bedt 
om at forlade lokalerne, på en pæn 
men bestemt måde, måske fordi 
Fun Bowling lukker kl. 22.00 på 
hverdage.  
 
Ny arbejdsmiljørepræsentant. 
Bent Præstekjær har valgt at stoppe 
som AMIR efter 12 års virke. Bent 
har været en meget dygtig repræ-

sentant for Esbjerg, og han har ud-
ført et kæmpe stykke arbejde for at 
forbedre vores arbejdsvilkår. Besty-
relsen vil gerne takke Bent for hans 
store indsats. Til afløsning for Bent 
valgte kollegaerne i Esbjerg Claus 
Jørgensen ind som ny arbejdsmiljø-
repræsentant. Bestyrelsen ønsker 
Claus tillykke med valget, og ønsker 
ham alt mulig held og lykke med 
arbejdet som AMIR.  
 
Studietur 
Vi forsøgte på generalforsamlingen 
at finde to, der ville arrangere en 
studietur i 2012. Desværre var der 
ingen, der ønskede at stille op. Der-
for benytter vi lejligheden til her i 
bladet at opfordre jer til at finde et 
par stykker med mod på at arrange-
re en studietur her i 2012. Kom nu 
ud af busken og vær med til at fast-
holde et godt arrangement i Es-
bjerg. 

 

 

Af: Pernille B. Thomsen 

Esbjerg 
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For at fastholde folks opmærksom-
hed, er det altid en god ide at starte 
med det sidste, der blev skrevet om. 
I december nummeret skrev Sveske 
om vores studietur til Tyskland, en 
tur som der var stor begejstring for i 
medlemskredsen. Derfor er det og-
så med stor beklagelse og nedtrykt 
sind, at jeg denne gang må skrive 
om højest usikker fremtid for vores 
sociale arrangementer lokalt i Nykø-
bing. Den økonomiske situation ta-
get i betragtning, frygter jeg, at til-
skud til lokale arrangementer, i be-
sparelsen hellige navn, vil ryge sig 
en tur. 
  
Som de fleste af jer nok ved, er det 
jo noget af det mest tåbelige at gø-
re. Allerede sidste år, da man be-
gyndte at gøre klar til de igangvæ-
rende overenskomstforhandlinger 
på det private område, gjorde flere 
arbejdsmarkedsforskere opmærk-
som på, at firmaer ikke skulle fjerne 
velfærdsmidler og personalearran-
gementer, idet den negative effekt 
heraf langt overstiger udgiften. Nå, 
men inden fanden er malet ud over 
hele væggen, så lad os se, hvad 
vores ledelse kommer med. Klart 
står det dog, at det er noget, som vi 
i lokalgruppen tager meget alvorligt 
og vil følge med spænding.  

En anden alvorlig ting er vores ge-
neralforsamling. Ligesom i resten af 
landet er vores også overstået med 
bravur. Jeg vil ikke bruge megen 
spalteplads på vores forsamling, da 
min fornemmelse siger mig, at man-
ge andre lokalgruppeindlæg har sit 
fokus der. Herfra skal der blot lyde 
en tak til vores ordstyrer, stemme-
tællere og vores beskøjterskaffere. 
Bestyrelsen overlevede endnu et år 
og fortsætter som hidtil.  
 
Feriesystemet 
Det allervigtigste for depot Nykø-
bing F, og tror jeg også for mange 
andre depoter, er nu engang ferie. 
Per Heinesen og jeg var til et møde 
med Jan Danielsen, LPO og Micha-
el Dreyfuss, TOP omkring det nye 
feriesøgesystem – AKA – F-PLAN. 
Nu har det jo ikke ligefrem været 
nogen hemmelighed, at vi har set 
lidt frem til det nye system, idet vi 
sammen med København allerede 
havde en form for elektronisk ferie-
søgning. Et system, som dengang 
det blev lavet, sikkert var fint, men 
som tiden måske nok har overhalet. 
Det blev et møde som virkelig fik sat 
spot på nogle ting, som måske ikke 
var tydeligt nok beskrevet. Enkelte 
punkter mangler fortsat at blive defi-
neret nærmere, men dem skal vi 
nok få løst, inden det går løs, og vi 
ser med stor spænding frem til at 
skulle afholde vores vinterferievalg 
ved hjælp af ferieplan systemet. En 
opdatering af det forløb i næste 
nummer af Det Blå Blad er derfor 
nok ikke helt forfejlet.  
 
Effektivisering - eller ej 
Og så til en historie om, at den ene 
hånd tydeligvis ikke ved, hvad den 
anden laver. I forbindelse med K12 

besluttede ledelsen, at lokomotivfø-
rerne selv skulle forsyne togsæt og 
henstille dem. I forbindelse med 
forsyning af lokomotiv og dobbelt-
dækkerstammer, ville der fortsat 
være hjælp fra stationspersonalet, 
hvorimod vask, henstilling, inklusiv 
1500 V og luft skulle udføres af lo-
komotivpersonalet. Ledelsen har 
begrundet ændringen med ”at tider-
ne var til det". Her den 23. februar 
får vi så at vide, at det var de så 
ikke alligevel, og de opgaver som 
stationspersonalet havde tidligere, 
flyttes tilbage til dem.  
 
Der skal ikke herske nogen form for 
tvivl om, at vi i lokalgruppen følte os 
noget trådt på. Ikke fordi stations-
personalet havde fået noget arbejde 
tilbage, men fordi vi loyalt – med 
henvisning til gældende aftaler – 
havde bakket op om den oprindeli-
ge beslutning og havde lagt en 
masse energi i at prøve at forklare 
medlemskredsen, hvorfor, hvordan 
og hvorledes. Vi rækker gerne hån-
den frem, også næste gang der er 
et ønske om nye tiltag, men lige nu 
skylder ledelsen en uddybende for-
klaring på, hvor og hvorfor beslut-
ningen blev ændret. Måske skulle 
man se på denne sag, som en del 
af effektiviseringsprocessen, og 
lære af den. Det er nok ikke sådan, 
man skal gøre, for at blive bedre og 
mere økonomisk.  
 
Næste gang i Det Blå Blad:  
Sociale arrangementer 
Efter dette alvorstunge indlæg, vil 
jeg afslutte med en forhåbning om, 
at vores næste lokalindlæg kommer 
til at handle om noget mere muntert, 
nemlig afholdte sociale arrange-
menter.  

 

 

Af: Anders Bech Pedersen 

Nykøbing F. 

   

Lokomotivfører Alice Engstrøm Ehlers, Tinglev 
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Stemningsbilleder Stemningsbilleder   
fra Tinglevfra Tinglev  

Næste nummer:  
Stemningsbilleder fra Næstved 

Bent Erik 
Hansen 

Torben Rydahl Due 

Christian Sørensen på EA 3020 
klar til at fremføre tog 473 Kim Erling Nielsen på MR 4026 

Tinglev Station torsdag den 23. februar 2012 

Keld 
Grønlund 

Errol Vium 
Vestergaard 

Henrik Brink 
Sørensen 

Jens Bülow Jensen 

Børge Christian Hansen 
fanget   i    Flensborg 

Brian Petersen 

Forhallen Tinglev Station Rangerområdet i Tinglev 
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Her skulle IC4 have været stoppet 


