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Sikkerhedsudfordringer
billige grin og måske et 
varsel og mildere vinde… 
!
Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand !
#Så er tiden kommet, hvor første nummer af 
Det Blå Blad i 2014 udkommer. Det meste af 
januar og første uge af februar har 
lokalgrupperne afholdt deres 
generalforsamlinger. Den daglige ledelse i LPO 
DSB har deltaget i de fleste. Det har været 
interessant, spændende og lærerigt. !
Det er fantastisk at opleve den opbakning, som 
lokomotivførerne har vist. Mange gode debatter 
og kritiske spørgsmål er blevet fremført fra de 
lokale talerstole. Det skal I alle have en stor tak 
for. Men desværre var det også meget tydeligt, at 
det meget dårlige resultat fra MTA’en ikke er et 
udtryk for en statistisk tilfældighed. Mange 
lokomotivførere er meget frustrerede over 
ledelsen i DSB og den nedskæringspolitik, som 
de står for. Det var meget tydeligt, at 
lokomotivførerne i hele landet godt er klar over, 
at DSB skal effektiviseres. Der blev også mange 
steder givet tilsagn om, at det vil 
lokomotivførerne godt deltage i. Men det var 
også meget klart, at effektiviseringer i DSB ikke 
blot skal være hovedløse nedskæringer 
gennemført via dekret. Samarbejde og 
inddragelse er vejen frem, hvis DSB’s 
medarbejdere skal deltage aktivt i at skabe et 
bedre DSB. !

Et af de mere alvorlige indtryk, som LPO DSB fik fra generalforsamlingerne, er, at mange dygtige 
lokomotivførere er meget usikre overfor den måde, hvorpå DSB forvalter sikkerheden. Kvaliteten af 
cirkulærer og instrukser er så dårlig, at respekten overfor sikkerhedsmyndigheden i DSB er ved at 
blive undermineret. Dette er dybt utilfredsstillende og kræver øjeblikkelig handling. DSB’s trusler 
overfor personalets fejl står i skærende kontrast til virksomhedens egen utilstrækkelighed.  !
Positivt skal det dog siges, at LPO DSB er i dialog med DSB, og at det tyder på, at den nye ledelse i 
DSB Sikkerhed tager opgaven alvorligt. 
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LPO DSB’s daglige ledelse var meget spændte på at høre lokomotivførernes tilbagemelding på den 
undervisning i Trafikinformation, der er gennemført i januar. Vi har hele tiden været meget kritiske 
overfor Trafikinformation, og at der skulle undervises og testes i dette emne, samtidig med, at der blev 
undervist i distraktion på sikkerhedskulturdagene. Her blev vi dog overraskede. I stedet for 
sønderlemmende kritik har de fleste lokomotivførere fået et billigt grin. Specielt det faktum, at de 
krævede udkald i Nyborg indikerer, at man på få uger har bygget nye banestrækninger til Svendborg 
og Faaborg, har skabt stor beundring og mangen klasken på lårene. Det er ikke forbudt at blive 
klogere. LPO DSB vil derfor gerne justere vores holdning til undervisningen i Trafikinformation, og i 
stedet benytte lejligheden til at takke for, at man har gjort sig så stor umage for at skabe en løftet 
stemning i disse grå tider. Endnu engang tak. Et billigt grin kan aldrig overvurderes. !
I starten af februar blev det meddelt, at DSB ville skære ned i topledelsen. Personaledirektør, Inger 
Ørum Kirk, blev gået efter mindre end et år på posten. LPO DSB ønsker Inger held og lykke på rejsen. 
Det er nok ingen hemmelighed, at LPO DSB har haft et meget anstrengt forhold til Inger Ørum Kirk. 
Samarbejde og dialog har ikke præget forholdet. !
Susanne Mørk Koch, som vi kender fra da hun var direktør i DSB Fjern og Regionaltog, har overtaget 
posten som personaledirektør. Det er LPO DSB meget tilfredse med. Selv om der stadig skal tages 
store og svære beslutninger for at skabe et sundt DSB, så kender vi Susanne som en leder, der faktisk 
lytter og som evner at samarbejde ligeværdigt. Vi ser derfor frem til et godt og konstruktivt 
samarbejde, og byder Susanne velkommen på den nye post. !

!
Indhold i  
Det Blå Blad Nr. 1. 2014 
Forsidefoto: Mindelunden  i Fredeicia !
  !!!!!
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!!!
Togfonden DK!

!
Af: Thomas Knudsen, medlem af redaktionsudvalget og 
næstformand LPO København 
Sådan udtalte daværende transportminister, Pia 
Olsen Dyhr, efter det var lykkedes at sætte et 
punktum for forhandlingerne omkring 
udmøntningen af midlerne, der vil blive tilført 
Togfonden DK i årene der kommer. Ideen om 
Togfonden DK blev første gang stillet som 
forslag af den nuværende regering d. 1. marts 
2013 og blev endeligt vedtaget d. 17. 
september 2013 med Enhedslisten og Dansk 
Folkeparti som forligsparter. Aftalen indebærer 
en såkaldt harmonisering af beskatningen i 
Nordsøen, hvilket man forventer, vil give 
staten en fortjeneste på ca. 28,5 mia. kr. Denne 
fortjeneste ønsker man herefter at kanalisere 
ind i Togfonden DK med henblik på en 
gennemgribende renovering og opgradering af 
den danske jernbane. Hvor man så præcis 
skulle bruge disse mange milliarder var stadig 
et åbent spørgsmål indtil d. 14. januar 2014, 
hvor man forligsparterne imellem endelig kom 
til enighed. Men hvad er man så blevet enige 
om? Temmelig mange ting og nok også flere 

end vi kan nå at gennemgå i denne artikel, men 
vi vil i hvert tilfælde forsøge at skabe et  
overblik over de vigtigste beslutninger der er 
truffet om vores fremtidige arbejdsplads. !

!
Hvad man måske kan kalde rygraden i denne 
aftale, er den såkaldte timemodel. 
Grundlæggende ønsker man tre hurtige 
forbindelser i timen fra København til 
henholdsvis Esbjerg, Aarhus og Aalborg.. De 
byer ”superlynene” kommer til at betjene vil 
være: København, Odense, Kolding, Esbjerg, 

”Vi skaber markant hurtigere tog for hele 
Danmark. Timemodellens ”superlyn” vil 
binde de største byer i Danmark tættere 
sammen, og vi opgradere en række 
regionalbaner, så togene kan køre 
hurtigere…”, Pia Olsen Dyhr d. 14. januar 
2014. 

”Jeg vil gerne sige et kæmpe tillykke til 
danskerne. For med aftalen i dag får vi 
endelig en moderne, hurtig og grøn 
jernbane i Danmark. En jernbane, som 
vil give et reelt, konkurrencedygtigt 
alternativ til bilen og skabe helt nye 
muligheder for at bruge den kollektive 
transport og samtidig få mere tid til at få 
hverdagen til at hænge sammen.” 



Vejle, Fredericia, Horsens, Aarhus, Randers og 
Aalborg.  
Det er klart, at temmelig mange ting skal 
opgraderes og fornyes for, at denne timemodel 
kan lade sig gøre. Man forventer dog at dette 
kan blive en realitet med følgende arbejder: 
➢ En ny bane over Vestfyn 
➢ En ny bro over Vejle Fjord 
➢ En opgradering af de eksisterende 

strækninger Fredericia – Vejle, Vejle – 
Horsens – Hovedgård, opgraderende 
arbejder omkring Aarhus H og en 
opgradering af strækningen Aarhus – 
Hobro. 

Ud over disse projekter er der også indlagt 
mulighed for en ny bane mellem Hovedgård og 
Aarhus H. Denne tager man dog som 
udgangspunkt ikke stilling til før 2024, med 
mindre der på et tidligere tidspunkt kan findes 
midler, der står uforbrugt hen. Fælles for disse 
projekter er et ønske om en 
strækningshastighed på 200 km/t på 
hovedstrækningerne.  !
Derudover skal man selvfølgelig også se det 
samlet med den tidligere besluttede nye bane 
fra København H over Køge til Ringsted, som 
man kan kalde 1. etape i timemodellen, da den 
nok vil stå færdig før disse projekter, som er sat 
til at blive bygget mellem 2020 og 2024. !
Men nu skal det hele jo ikke gå op i ”superlyn” 
og ”de største byer”. Man har i aftalen også 
lagt midler til side for at skabe hurtigere 
rejsetider på en lang række regionale 
strækninger. Mere præcist er der tale om 
strækningerne Aalborg – Frederikshavn, Struer 
– Thisted, Langå – Struer, Vejle – Struer, 
Esbjerg – Struer, Skanderborg – Skjern, 
Bramming – Tønder, Tinglev – Sønderborg, 
Østerport – Helsingør, Køge Nord – Næstved 
og Holbæk – Kalundborg. Disse opgraderende 

arbejder er ligeledes sat til at foregå mellem 
2020 og 2024. 
”Superlyn” og opgraderingen  af de regionale 
baner skulle samlet skabe en væsentlig 
forbedring af rejsetiderne for passagerne, også 
set i forhold til, at man ønsker det, man kalder 
”Prioriterede Korrespondancer”. Med andre 
ord: en køreplan der sikrer korte 

omstigningstider fra Intercity- og regionaltog 
til superlyntog og omvendt. 
Som om det ikke skulle være nok, har man 
også taget beslutning om elektrificering af flere 
strækninger. Man kunne fristes til at sige, at det 
var længe undervejs, men bedre sent end 
aldrig. De strækninger der er indeholdt i denne 
aftale er som lyder: Fredericia – Aalborg, 
Aalborg – Frederikshavn, Vejle – Struer og 

”… Vi (sikrer også) en grønnere 
transport i Danmark. Konkret vil aftalen 
betyde en reduktion af CO2 
udledningen med 220.000 tons om året, 
fordi man fremover vil kunne køre med 
hurtige, moderne el-tog over hele 
Danmark.”, Pia Olsen Dyhr, d. 14. 
januar 2014 



Roskilde – Kalundborg. Sammenlagt med de 
tidligere, i andre aftaler, besluttede strækninger 
Esbjerg – Lunderskov, Køge Nord – Næstved, 
Ringsted – Rødby samt København – Køge – 
Ringsted må man sige, at der er en voldsom 
forbedring af de danske jernbanestrækninger 
på vej. Det giver i sidste ende mulighed for 
langt større indkøb af el-materiel da disse vil 
kunne befare alle hovedstrækninger og en 
større del af de regionale strækninger. Når det 
kommer til de regionale strækninger, vil det 
dog i størst omfang påvirke kørslen på 
Sjælland. Alle disse arbejder med 
elektrificering af strækninger vil komme til at 
foregå imellem 2021 og 2026. 
Som en forlængelse af muligheden for mere 
miljøvenlige tog er der i Togfonden DK også 
afsat midler til at øge og forbedre 
parkeringsmulighederne for bilister. Særligt 
omkring stationerne der kommer til at betjene 
superlyntogene. Dermed håber man på, at man 
i højere grad kan få folk ud af bilerne og ind i 
togene. 
Ud over de nævnte tiltag indeholder aftalen om 
udmøntningen af Togfonden DK også en del  
andre projekter: !
➢ Ny Ellebjerg bliver udbygget som nyt 

knudepunkt for gods- og 
passagertrafikken. Det indebærer at 
bygge en overskæring så man undgår at 

godstransport til og fra Sverige skal 
krydse med passagertransporten. 
Derudover er der afsat midler til at 
udbygge perroner, trapper, elevatorer 
osv., hvilket gør det nemt at krydse 
mellem de forskellige S-togslinjer og 
regional- og intercitytrafikken, der vil 
betjene denne station. 

➢ Der bliver etableret en baneforbindelse 
mellem Vejle og Billund. Hvordan 
linjeføringen præcis kommer til at blive, 
er ikke besluttet endnu, men det er dog 
besluttet, at der skal være stationer ved 
Billund Lufthavn og nær Legoland. 

➢ En forbedring af muligheden for 
godstransport. Dette sker ved flere 
forskellige projekter. En udvidelse af 
forskellige banestrækningers kapacitet 
og yderligere ved at opføre en ny 
godsterminal på Hirtshals Havn. 

➢ Etableringen af en station ved det nye 
regionshospital ved Gødstrup. 

➢ En udvidelse af kapaciteten på 
strækningen Herning – Holstebro. 

➢ En ny direkte strækning fra Aarhus over 
Galten til Silkeborg. Denne vil der dog 
først blive truffet endelig beslutning om i 
2024. 

Alt i alt kommer der til at ske rigtig meget på 
de danske banestrækninger over de næste 
10-15 år. Det spændende bliver så at se, om vi i 
Danmark langt om længe begynder at bevæge 
os ud af det hul, mange årtiers mangel på 
politiske visioner for jernbanen har skabt. 

”Udviklingen af jernbaneinfrastrukturen i 
Danmark har i det store hele stået stille i 
årtier. Den eneste væsentlige forbedring har 
været etableringen af Storebæltsforbindelsen, 
der samtidig har forbedret mulighederne for 
vejtransport. Det er først i de seneste år, at der 
med beslutningerne om signalprogrammet og 
den nye bane København – Ringsted er 
kommet skub i udviklingen i retning af en 
moderne jernbane i Danmark.”, Henrik 

Dam Kristensen, d. 21. marts 2013 



! !

 
Af: Ebbe L. L. Drögemüller !!

Det var med stor sorg, at lokalgruppe København modtog 
meddelelse om, at lokomotivfører Bjarne Per Jacobsen var afgået ved døden tirsdag den 4. februar 2014. 
Bjarne døde efter et meget kort og aggressivt sygdomsforløb, blot 36 timer efter det, der skulle vise sig at 
blive hans sidste lokomotivførertjeneste. !
Bjarne var en særdeles velholdt og respekteret lokomotivfører. Lokalgruppen har ovenpå hans pludselige 
død, modtaget mange sympatitilkendegivelser fra kollegaer, som ønsker at overbringe deres største 
medfølelse. Tankerne går til familien, som nu har lidt det ultimative tab af en elsket ægtemand, far og 
bedstefar.  !
Bjarnes alt for tidlige død har fået mange til at tænke tilbage på Bjarne og de oplevelser, de hver især har haft 
med ham. Der er blevet grinet og smilet over sjove oplevelser og bemærket med respekt, at Bjarne var en 
kollega man altid kunne regne med. Bjarne var en dygtig lokomotivfører som kunne sit fag, og han gik ikke 
af vejen for at stå fast på sit, når han blev udfordret på sin faglighed. Især var Bjarne glad for at køre i 
Sverige, og historierne fra tiden under Säo uddannelsen i Mjällby, er blandt dem der har fyldt i dagene efter.  
Også historier fra lokomotivfører grunduddannelsen i 1988 og uddannelsen på ”Fjern” i 1995 har bragt 
smilene frem. !
Bjarne var oprindelig uddannet maskinarbejder og arbejdede i en årrække på Atlas i Ballerup og har også i en 
kortere periode arbejdet på en konvolutfabrik. Ansættelsen på konvolutfabrikken dannede til stadighed 
baggrund for flere kærlige drillerier blandt kollegaer og venner. Efter en kort ledighedsperiode søgte Bjarne 
ansættelse i DSB og startede i 1988 som lokomotivassistent på S-togene. I 1995 kom Bjarne til de lange 
skinner og kørte frem til sin død, i København med enkelte udstationeringer i bl.a. Odense. At Bjarne var 
glad for og stolt af sit arbejde, lagde han aldrig skjul på. Noget af det, der ærgrede ham mest var, at han ikke 
var startet noget før. Bjarne nåede at fejre 25 års jubilæum som lokomotivfører i 2013 og denne dag blev 
fejret i hjemlige omgivelser i haven i Slagelse og i gode venner og kollegaers lag. Alt sammen helt i Bjarnes 
ånd. !
At familien betød alt for Bjarne kunne ingen vist være i tvivl om. Bjarne havde ikke bare en kone, han havde 
Mona, og det var altid med glæde i stemmen, at Bjarne berettede om deres liv sammen, herunder deres 
mange ferier i campingvognen eller om deres ture i familiens båd. Også Bjarnes to børn, Dennis og Ditte 
bragte stoltheden frem i ham. Både Dennis og Ditte er soldater og har begge været udsendt til tjeneste i 
Afghanistan og i andre af verdens brændpunkter.  Han var selvfølgelig bekymret som forælder, men samtidig 
var han stolt over, at de gjorde en forskel i verden.  Også børnebørn blev det til, og her kom legebarnet 
Bjarne til sin ret. Bjarne har selv sagt, at man aldrig bliver for gammel til at lege og det var ofte Bjarne selv, 
der gik forrest når der skulle leges. Han nåede desværre ikke at få leget færdig, før hans liv sluttede så 
pludseligt og uretfærdigt. !

Nekrolog 
!
Bjarne Per Jacobsen 

Æret være Bjarnes minde.
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I forbindelse med bekendtgørelsen om 
den offentlige lokomotivføreruddannelse 
tilbage i 2005 stillede myndighederne for 
første gang krav om et struktureret 
efteruddannelsesprogram for 
lokomotivførere. Som følge heraf indgik 
det daværende DSB Fremføring og LPO 
DSB i 2006 aftale om håndtering af et 
internt efteruddannelsesprogram i DSB 
Fremføring. Aftalen er siden revideret af 
flere omgange, bl.a. i forbindelse med 
revideret efteruddannelse i evakuering, 
brand og redning.  !
Der er ved overgangen fra EUM3 til 
EUM4 aftalt nogle ændringer. Den 
samlede varighed af efteruddannelsen er 
fortsat 5 dage, fordelt på 2 dages EVAK (i 
henholdsvis Randers og Korsør) og 3 dage 
til øvrig efteruddannelse. Af de 3 dage er 
den ene fortsat afsat til EUinfra (altså SR 
og øvrig færdselssikkerhed). Krav til 
bestået test er de samme som hidtil (70 
%). Sværhedsgraden er øget en smule, 
hvilket er årsagen til, at der er givet 
adgang til E-læringsplatformen hos 
Banedanmark for de der ønsker at 
forberede sig forud for EUM4. Bemærk i 
øvrigt, at den multiple choice test man 
møder på EUinfra, i modsætning til E-
læringsplatformen, kun har én rigtig 
svarmulighed på hvert spørgsmål.  !
De resterende 2 dage er udelukkende til 
efteruddannelse i teknik. Den første dag 
koncentrerer sig om depotets grund litra 
(de litra der som min. kræves på det 
enkelte depot). Der kan maksimalt 
håndteres 4 litra på dag 1. Dag 2 skal 
sikre, at individuelle behov for teknisk 
efteruddannelse imødekommes, primært i 
forhold til de, der har mere end 4 aktive 
litraattester på deres certifikat. Dagen kan 
også, af hensyn til de med knap så mange 
aktive attester, indeholde en såkaldt case, 
en gruppeopgave eller måske en praktisk 
øvelse på et togsæt, altså en eller anden 
form for aktiv læring. Det vil være 
underviseren på kurset, der beslutter 
hvilke model, der vælges. Det er i 
skrivende stund lidt uklart, hvorledes 

depoter med meget forskellig 
attestsammensætning skal håndteres, og 
om det altid vil være muligt at afholde 
efteruddannelsen for de med mange litra 
på den afsatte tid. Det er dog aftalt, at 
udgangspunktet fortsat er, at den tekniske 
efteruddannelse afholdes på hjemdepotet.  !
Tekniktesten er opbygget således, at 
testen efter den første undervisningsdag 
altid indeholder 10 spørgsmål i ODI 
generel og 10 spørgsmål i hver af depotets 
andre grund litra, dog max. 4, altså op til 
yderligere 40 spørgsmål. Har man flere 
litra end de 4, vil der også her blive stillet 
10 teknik spørgsmål. Dette sker dog først 
på dag 2. Det gælder i øvrigt for alle litra, 
at de 10 teknik spørgsmål fordeler sig med 
6 ODI spørgsmål og 4 spørgsmål til 
betjeningsvejledningen. Og så skal det 
understreges, at det – som det jo også er 
tilfældet ude i driften – er muligt at slå op 
i Den Digitale Rygsæk under prøven.  !
Som noget nyt er det i EUM4 således, at 
ODI generel og de enkelte litra vurderes 
selvstændigt i forhold til at opnå de 
krævede 70 % rigtige. For at bestå 
tekniktesten skal man først og fremmest 
svare rigtigt på min. 7 af de 10 spørgsmål i 
ODI generel. Dernæst skal man bestå 
testen i min. et af de øvrige aktive litra, 
man er i besiddelse af (ligeledes med min. 
70 %). Som udgangspunkt skal man 
naturligvis svare korrekt på min 70 % af 
spørgsmålene for alle de aktive litra, men 
skulle man være uheldig at kikse i en litra, 
vil det kun være den (eller de), hvori man 
har mindre end 70 % rigtige besvarelser, 
hvor man bliver ”grounded”. Det vil af 
samme grund også kun være den (eller de) 
litra, hvortil man efterfølgende skal have 
yderligere efteruddannelse. Der er ingen 
formelle krav til, hvorledes denne ekstra 
efteruddannelse på en (eller flere) litra 
skal foregå. Det aftales i hvert enkelt 
tilfælde mellem den berørte 
lokomotivfører og dennes leder. Hvor det 
ønskes kan den lokale tillidsrepræsentant 
inddrages.   !A
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Udsendte medlemsinformationer:!! !!!!!!!!!!

Vi er klar over, at en del lokomotivførere 
undrer sig over, at sværhedsgraden i den 
tekniske test denne gang er øget. Årsagen 
er, at der helt tilbage ved indgåelse af den 
oprindelige efteruddannelsesaftale i 2006 
var enighed mellem parterne om, at 
sværhedsgraden i teknikprøven kunne øges 
gradvis, under forudsætning af at 
uddannelses- og undervisningsniveauet 
fulgte med. Dette er denne gang 
implementeret, idet der – som beskrevet 
ovenfor– er indlagt en ekstra ”teknikdag”. 
Og ligesom med EUinfra er der også her 
en mulighed for, at de som ønsker det, kan 
”træne” via de tekniske spørgsmål som 
Operatøruddannelser har oploadet på 
samme platform som SR spørgsmålene, 
altså: 
http://bane-eksamen.dk !
Husk at du hver 3. år fortsat har ret til 3 
timers praktisk efteruddannelse pr. aktiv 
litra på dit certifikat. Den praktiske 
efteruddannelse aftales principielt mellem 
den enkelte medarbejder og dennes leder, 
men kan også aftales i det lokale 
samarbejdsudvalg, da det ofte er lettere at 
aftale en samlet lokal håndtering på hvert 
tjenestested. !
Sidst men ikke mindst. Hvis du tænker 
– hvor blev efteruddannelse i EDB / IT af? 

Denne del er, sammen med 
efteruddannelse i arbejdsmiljø, fjernet fra 
EUM4.                    
Har man som lokomotivfører fortsat 
behov for efteruddannelse / 
opkvalificering i EDB / IT er det fortsat 
muligt. Man skal i så fald henvende sig til 
egen gruppeleder, som skal være 
behjælpelig. Brug evt. din MUS samtale til 
at sætte fokus på dine EDB / IT mangler, 
og inddrag gerne din lokale 
tillidsrepræsentant, hvis det kniber med at 
finde en fornuftig løsning. !!!!!!

70 %

!!
Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformationer 

• Medlemsinformation nr. 23-2013 vedr. folie på indersiden af 
frontruder 

• Medlemsinformation nr. 01-2014 vedr. EUM4 
• Medlemsinformation nr. 02-2014 vedr. områdegruppens 

generalforsamling 
• Medlemsinformation nr. 03-2014 vedr. kolde førerrum 

Medlemsinformationerne kan læses på 
http://lpo-dsb.dk/informationer/ !



Sikkerhed er en 
grundforudsætning – tal 
den derfor ikke ned, men 
op! !
Af: Peter Kanstrup, LPO DSB daglig ledelse 
  
Dette er tredje og sidste artikel i 
en miniserie, hvor Det Blå Blad på 
forskellig vis har sat fokus på 
jernbanesikkerheden i Danmark. 
De to første artikler handlede om 
evakuering på henholdsvis faste 
forbindelser (Vestbroen) og på 
øde og vanskeligt tilgængelige 
steder (Rold Skov). Nærværende 
artikel handler om overskridelse 
af den højeste hastighed og om, 
hvorfor man altid bør tale 
sikkerhed op i stedet for at tale 
den ned.   
  
I juli måned 2013 afsporede et spansk 
højhastighedstog, og 77 mennesker mistede 
livet. Årsagen var – som det jo også klart 

fremgik af TV billederne fra 
overvågningskameraet i Santiago de 
Compostela – alt for høj hastighed. !
Denne artikel skal nu ikke handle om den 
tragiske spanske togulykke, men om det 
problematiske i, at Banedanmarks chef for 
kvalitet og sikkerhed, overfor TV2 og flere  

!!!
andre medier, inden nogen overhovedet har 
et overblik over årsagerne til ulykken,  
forsikrer den danske befolkning om, at en 
sådan ulykke på ingen måde er mulig i 
Danmark.  !
Desværre taler sikkerhedschefen mod 
bedrevidende. Overskridelsen af den 
maksimale hastighed ved togulykken i 
Spanien var ca. 80 km/t, I Danmark er en 
sådan overskridelse mulig i mindst 3 tilfælde. !!!!!
1. Hovedstrækningerne i Danmark er 

udstyret med togkontrolanlæg 
(ATC). ATC overvåger togets 
maksimale hastighed, og den 
højeste tilladte hastighed på et 
hvilket som helst sted på det 
pågældende banestykke. Intet 
togkontrolanlæg sikrer imidlertid 
mod alvorlige bremsesvigt (f.eks. 
som følge af nedsat friktion 
mellem hjul og skinner i perioder 
med løvfald), manglende 
vedligeholdelse af 
sikkerhedskritiske komponenter, 
fejl og mangler i tekniske 
installationer eller indkodningsfejl 
på betjeningspanelet. !!!

2. På strækninger udstyret med 
togkontrolanlæggenes 
discountmodel, ATC togstop, 
overvåges den maksimale 
hastighed ligeledes. Der er 
imidlertid ingen overvågning af 
hastighedsnedsættelser, f.eks. 
midlertidige nedsættelser fra 120 
km/t til 40 km/t. !!!

3. Og så er der strækninger uden 
togkontrolanlæg. Her må der 
køres med hastigheder på op til 
120 km/t, men heller ikke her er 
der overvågning af noget andet 
end netop strækningshastigheden. 
Er indkørselshastigheden på en 
station f.eks. 40 km/t, ja så er der 
altså intet der forhindrer, at der 
køres ind med en hastighed, der 
er op til 80 km/t højere.  

Foto: Contando Estrelas from Vigo, España / Spain. Wiki.



Debatoplæg, 1. del. !
Medlemskab af en fagforening - er det ik' bare 

pi... dyrt og ligegyldigt?!
 !
De såkaldte gule fagforeninger*, altså dem der ikke er forankret under 
LO, FTF, AC og Ledernes Hovedorganisation, vinder i disse år frem. Uden på 
nogen måde at give indtryk af at have analyseret årsagerne hertil til bunds, vil 
det nok ikke være et helt urimeligt gæt, at det er manglende viden om 
overenskomster, troen på, at det er ligegyldigt, om man er medlem det ene 
eller det andet sted, og ikke mindst "de gules" relativt lave kontingent, som er 
hovedårsagerne til "de gule" succes. 
 
  !!!!!!!!
Men er det nu også så billigt? Og er det også helt ligegyldigt, om man 

er medlem det ene eller det andet sted? 

Der er intet nyt i ovennævnte, og intet som 
chefen for kvalitet og sikkerhed i 
Banedanmark som infrastrukturejer og 
udgiver af ATC-instruksen, ikke er, eller 
burde være, vidende om.  !
Dagsordenen må derfor være en anden. 
Præcis hvilken bør Banedanmark jo nok 
forklare en undrende offentlighed og det 
politiske system.  !
Indtil da vil LPO DSB plædere for, at en 
bagatellisering af alvorlige risici leder til 
manglende fokus, manglende forståelse og 
manglende investering. Vi er naturligvis 
opmærksomme på, at vi vil blive mødt med 
et argument om, at det nye signalsystem 
ERTMS vil være fuldt implementeret (på de 
fleste baner) i Danmark om kun 8 år.  !
Så må vi jo bare håbe, at den tidsplan 
holder bedre end den AnsaldoBreda 
præsenterede for DSB forud for leveringen af 

IC4 togene, og at det nye system ikke bare 
sikrer mod overskridelser af den tilladte 
hastighed, men samtidig kan sikre mod 
vejrligets luner, mangelfuld vedligeholdelse 
og tekniske, henholdsvis menneskelige fejl.   !
Hvis ikke – så er der kun tilbage at håbe at 
omtalte bortforklaring ikke blev grundstenen 
til en fremtidig jernbaneulykke for… 
  !!!

Hvem vil betale for højere 
sikkerhed, når de ansvarlige 

afviser enhver sikkerhedsbrist?

* De ”gule”: 
• Kristelig Fagforening 
• Det Faglige Hus / Fagforeningen Danmark 
• Frie Funktionærer 
• Danmarks Frie Fagforening 
• JobogLiv (ren forretning, påstår ikke at være forening)



  
De der lytter meget til de kommercielle danske radiokanaler vil bemærke, at 
"de gule" fører en meget vedholdende hvervekampagne i disse medier. De 
har længe argumenteret for, at man ved medlemskab hos dem, var fuld 
dækket. Senest har man fra et par af "de gule" valgt at fokusere på, at ikke 
blot er man omfattet af (de andres) kollektive overenskomster, nej man har 
også krav i forhold til disse. Man undlader behændigt at fortælle, at det er 
nogle andre, der har kæmpet - og betalt - for denne overenskomst, men det 
lyder selvfølgelig heller ikke så godt i en radiospot. 

!
Sandheden er, at den primære 
årsag til "de gules" lave pris er, at 
man stort set ikke selv har 
overenskomster, ja et par af ”de 
gule” er endda imod overenskomster. 
Og er der noget, der for alvor koster 
som fagforening, så er det at 
etablere et apparat, der kan levere et 
kvalificeret modspil til arbejdsgiverne 
og derved skabe et grundlag, der kan 
sikre anstændige overenskomster, 
herunder ikke mindst vedligeholde, 
og forsvare de overenskomster, man 
allerede har indgået. I Dansk 
Jernbaneforbund er det over 
halvdelen af de samlede 
kontingentindtægter, der anvendes 
hertil, og det er næppe meget 
anderledes i de andre 
overenskomstbærende forbund. 
  
Vi får til stadighed at vide, at 
konkurrence er sund. Men det 
forudsætter vel, at den foregår på 
lige vilkår. Den priskonkurrence "de 
gule" i disse år udsætter den 
etablerede fagbevægelse for, bygger 
ganske enkelt på det rene snylteri.  !

Når man uden at det er forbundet 
med så meget som en bøjet 5-øre i 
udgift, kan have medlemmer, der er 
dækket af de overenskomster, andre 
har betalt, ja så skulle det da være 
pokkers, om man ikke kunne sælge 
det billigere. I min optik svarer det 
til, at Netto kunne sælge 
discountvarer, hvor halvdelen af den 
lavere pris var betalt af en direkte 
konkurrent. Man skal ikke have gået 
flere år på Niels Brok, for at regne 
ud, hvad en sådan konkurrence ville 
ende med. 
  
Så galt er det heldigvis ikke gået 
endnu i konkurrencen mellem "de 
gule" og de overenskomstbærende 
fagforbund, men perspektivet 
skæmmer. Hvad sker der, hvis det 
fortsætter sådan? Hvor stor en 
procentdel kan egentlig snylte på 
flertallet uden "filmen knækker", og 
hvad sker der, hvis den gør?  
Overtager "de gule" så 
blot forhandlingsretten og 
overenskomsterne og så kører det 
videre derfra? Altså den klassiske 
konkurrence situation. Man 

Det lyder sgu' da meget tiltalende. I hvert fald på nogle grupper.



udkonkurrerer sin modstander for at 
overtage hans plads. Men hvad vil 
"de gule" med en sådan sejr? Hvis de 
skal overtage overenskomsterne, og 
de forpligtigelser og det merarbejde, 
der hører til, så får de jo også den 
tilhørende udgift, og må opkræve det 
deraf følgende højere 
medlemskontingent, helt 
som den overenskomstbærende 
fagbevægelse gør i dag. For "de gule" 
ønsker vel også bare at beskytte og 
udbygge lønmodtagernes løn, 
ansættelses og arbejdsvilkår, ik'?  !
Skulle det være tilfældet, er det jo 
"blot" medlemsdemokratiet og den 
lokale tillidsrepræsentant som 
forsvinder? 
  
Jo, men medlemsdemokratiet, 
altså indflydelsen på egen situation, 
kan den da ikke bare fortsætte? 
Næppe, for "de gule" er jo ikke 
foreninger, selv om de gør et stort 
nummer ud af at omtale sig selv som 
fagforeninger.  !
Tværtimod så er det virksomheder, 
eller mere 
præcist forsikringsselskaber, hvis 
fornemste mål jo - som bekendt - er 
at tjene penge. Uden konkurrence, 
kunne man let forestille sig, at prisen 
ville stige, eller i det tilfælde der var 
flere private forsikringsselskaber om 
buddet, at dækningen eller kvaliteten 
ville falde, for at fastholde prisen 
som konkurrenceparameter. Ingen af 
de to scenarier er særlig brugbare for 
langt hovedparten af landets helt 
almindelige lønmodtagere, da en 
fagforening jo ikke først og 
fremmest måles på dens pris, men 
på dens resultater. Hermed ikke sagt, 
at prisen ikke betyder noget, og 
faktisk er kontingentet til langt 
hovedparten af de 

overenskomstbærende fagforbund da 
også stagneret de seneste 10 år.    
  
Alle taler om social dumping, godt 
nok i relation til den udenlandske - 
primært østeuropæiske - 
arbejdskraft, der i disse år truer løn 
og ansættelsesvilkår for mange 
danske lønmodtagere, primært de 
ufaglærte. Hvad nu hvis det også 
bliver et indenlandsk 
fænomen. "Discountfagforeninger", 
som f.eks. tilbyder lavt kontingent, 
bonus ved få eller ingen 
henvendelser og kun beskæftiger sig 
med udvalgte dækningsområder, 
f.eks. løn. Det lyder sgu' da meget 
tiltalende. I hvert fald på nogle 
grupper.  !
Og i hvert fald, hvis man ikke får 
brug for efteruddannelse, pension, 
arbejdsmiljø eller, hvad de nu har 
valgt at vælge fra. Det er i et sådant 
arbejdsmarked ikke svært at 
forestille sig, at ringere 
dækningsgrad, kan blive et 
konkurrenceparameter. !
For hvem kan fortænke en 
arbejdsløs som måske er på vej ud af 
dagpengesystemet, i at skifte til en 
fremtidig "discountfagforening", som, 
godt nok har en dårligere 
overenskomst med lavere løn, men til 
gengæld kan anvise et job, aftalt 
med en af de mere lyssky 
arbejdsgivere, altså dem der allerede 
i dag benytter den billigere 
udenlandske arbejdskraft.  
Til glæde og gavn for hvem?  
Ham med de anstændige 
arbejdsforhold, som får at vide, at 
han må gå ned i løn, ellers kan hans 
arbejdsgiver ikke matche den øgede  
konkurrence? !
  



!
Hvem tror i øvrigt, at nogen "fagforretning" i et sådant marked, vil bruge 
ressourcer på høringssvar til ny lovgivning, ændrede pensionsregler og 
lignende tiltag fra det politiske system? Nej vel. Det vil udelukkende handle om 
pris og dækningsgrad. Alt andet vil bare gøre deres forretning mere 
kompliceret, og i værste fald (for dem) mindre rentabel. Men hvem har så 
glæde af en svækket fagbevægelse?  !
(fortsættes i næste nummer…) !!!!

!
Kalundborg !
Af: Maiken Tomlinson !
Her i Kalundborg har vi – som så mange 
andre steder i landet – haft en travl januar måned 
med ferievalg, generalforsamling, 
sikkerhedskulturdage m.m. !
Sommerferievalg. 
Sommerferievalget midt i januar forløb rigtig 
godt. Desværre viste det sig bare, at der var fejl i 
valglisten, så vi blev nødt til at afholde et nyt 
ferievalg sidst på måneden! Vi i bestyrelsen 
beklager mange gange, at vi ikke fik opdaget 
denne fejl før det første valg, og er meget 
taknemmelige for den store forståelse som alle 
udviste, da de fik at vide, at det blev en ”om
´er”!! Så d. 27. januar afholdt vi så ferievalg 
igen, og det forløb heldigvis også rigtig godt – 
så godt, at vi godt kan garantere, at der ikke 
kommer et tredje!! !
Sikkerhedskulturdage. 
Allerede her sidst i januar har de fleste af os i 
Kalundborg været igennem den årlige 
sikkerhedskulturdag. Sidste år var det jo meget 
vigtigt, at vi lærte om den nye radio, da denne jo 
helt sikkert ville være installeret i førerrummene 
senest sidst på året 2013 (!). I år er det jo så 
meget vigtigt, at vi lærer om højttalerudkald, da  

enmandsbetjeningen jo ligger ”lige om 
hjørnet” (ligesom i Nordjylland, på Lille Syd og 
Kystbanen… nårh nej, ingen af disse er vist 
kommet helt i gang endnu!). Kan det mon 
virkelig være så svært at beskæftige sig med 
sikkerhedskulturen i DSB en hel dag, med 
mulighed for at få nogle gode debatter i gang, 
uden at skulle bruge tid på at snakke om tiltag, 
som måske indføres ”meget snart”! 
Bortset fra det, er det da ganske underholdende, 
at lave højttalertestene på nettet, for hvis man 
bare husker at udelukke de svarmuligheder, som 
indeholder ordet ”forsinkelse” og DSB-faglige 
udtryk, så er der pludselig ikke så mange 
svarmuligheder tilbage! Nu er det jo bare sådan, 
at der er rimelig stor forskel på at krydse af i en 
”multiple choice” test, og så det at sidde og 
skulle kalde ud i den virkelige verden! !
Generalforsamling. 
D. 29. januar afholdt vi generalforsamling på 
restaurant ”Den tykke kok” med et fint 
fremmøde på ca. 36 % af lokalgruppens 
medlemmer + bestyrelsen + Søren Max. Her fik 
vi nogle go´e debatter om bl.a. UA-tid, 
enmandsbetjening (der var her enstemmighed 
for at bakke om Århus´ udtalelse vedr. utryghed 
ved enmandsbetjening), budget, K15-køreplanen 
(der tyder på at køretiden mellem Kalundborg 
og København bliver betydeligt afkortet), de nye 
ferieregler og dette års sporspærring / MR 
periode. På mødet blev valgt en ny 



bilagskontrollantsuppleant (Carsten Thanning), 
og Michael Albrektsen blev genvalgt som 
formand. Alt i alt et godt møde, der blev afholdt 
”i god ro og orden”. Ved den efterfølgende 
spisning fik vi selskab af 5 af pensionisterne: 
som altid hyggeligt at se ”de gamle gutter” og 
høre om, hvad de får deres ”otium” til at gå 
med!  !
Vaskehallen. 
Ja, hvad er et nyhedsbrev fra Kalundborg, uden 
en lille opdatering på vaskehallen�.          

Porten blev for nyligt påkørt, igen! Så blev den 
lavet, igen, hvorefter lyset inde i vaskehallen så 
først tændte, når man var over halvvejs igennem 
hallen – og dette endda kun ca. halvdelen af 
lysene!! Efter kun et par dage blev porten så 
påkørt igen, igen!! Måske vaskehallen kunne 
blive sat på som ”case” på næste års 
sikkerhedskulturdag! Den gode nyhed er, at 
ordningen med at få informeret de berørte 
lokomotivførere via sms, når vaskehallen er ude 
af drift, lader til at virke! 

!

!
Næstved!
Af: Jan Sejr Lundstrøm !!

Linjeeftersyn med 
strækningshastighed 
Mens stormen Bodil rasede over 
Danmark den 5. december 2013 blev 
lokomotivførere fra depotet i Næstved 
sat til at køre linjeeftersyn i MR – og 
det med fuld strækningshastighed! 
Begrebet linjeeftersyn eksisterer kun i 
Banedanmarks univers, så der var 
usikkerhed om, hvad det egentlig gik 
ud på. Det forlyder Banedanmark 
havde troljer og mandskab med 
motorsave holdende klar, da nogen fik 
den idé at lade os køre i stedet. 

Heldigvis kørte de ikke for alvor ind i 
forhindringer, for det er en MR ikke solid 
nok til. Linjeeftersynene blev nok også kørt 
lige tidligt nok, for vinden var endnu ikke 

aftaget, og tidligt på morgenen kolliderede en ME da også med et større træ på Lolland Nord. !
Stadig togpersonale på Lille Syd 
Heldigvis kører vi stadig med togpersonale i togene på Lille Syd. Selv om togpersonalet holdt 
afskedsfest den 18. januar, er der stadig ikke sat dato på, hvornår vi skal begynde at køre 
enmandsbetjent. Med den lovede tremåneders frist kan det i hvert fald konstateres, at der er kommet 
blade på træerne, når vi for alvor skal tage afsked med vores togpersonale i Næstved. !!

Hygge på depotet med Elly’s lagkager, fra venstre ses 
Robert (Elly’s mand), tgf Annette Tranberg, lkf-
pensionist Erik Wilfrid Nielsen og lkf Flemming 
Kongsted Larsen. Foto: Jan Sejr Lundstrøm 



Generalforsamling 
Fredag den 24. januar afholdt vi generalforsamling i Metalhuset i Næstved. Generalforsamlingen 
forløb i god ro og orden, spørgelysten nåede ikke tidligere tiders højder, og der var genvalg til alle 
bortset fra en suppleant, der ikke var til stede. Det var premiere for vores nye formand, og den 
bestod han med bravur. Også tak til den daglige ledelse der gav os et godt indblik i, hvad de går og 
arbejder med. 
Efterfølgende var der hyggeligt samvær med god mad og drikke. Her deltager vores pensionister, 
men i år var der ikke så stort fremmøde som tidligere, og der var ingen af ”de rigtigt gamle”, der var 
gået hjem inden skribenten begyndte ved DSB i 2005. Det var ellers altid spændende at høre de 
”røverhistorier” de kunne fortælle fra de gamle dage! !
Farvel til to kollegaer 
Her i løbet af foråret tager vi afsked med Karsten Jepsen og Peter Rasmussen. De har begge i 
praksis kørt deres sidste tur, Karsten fratræder officielt den 30. april mens datoen for Peter ikke 
ligger helt fast endnu. Vi benytter lejligheden til at takke de to kollegaer for godt samarbejde og 
ønsker dem alt godt fremover! !
25 år med lagkager 
De fleste har nok hørt om ”vinkedamen” Elly og hendes mand, Robert, i Haslev. Faktisk fejrer vi i 
år, at det er 25 år siden, de begyndte at vinke til os. Vi gav dem blomster en gang om året og de kom 
så med lagkager til depotet i Næstved en gang hvert år. Den 21. januar fik vi så årets lagkager, og i 
anledning af jubilæet var de pyntet med dannebrogsflag. !
Gamle MR-tog 
Det er mit indtryk, at alderen begynder at trykke MR-togene. Det er mere regelen end undtagelsen, 
at man i morgenradioens trafikmeldinger kan høre om aflyste tog, og tog der kører med kun ét 
togsæt, selv om de var planlagt til at køre med to. Nu har vi endda været begunstiget af en vinter, 
der i år kun har vist tænder i en god uges tid, og det slet ikke med de snemængder og frostgrader, vi 
har haft de senere år. Primært er det vore passagerer der rammes, og det er kun i Haslev, og til dels i 
Køge, kan de vente indendørs. !
Risteperroner 
Arbejdet med risteperroner i 
vores to vendespor (20 og ved 
sporskifte 27) var færdigt 
medio januar, og i skrivende 
stund arbejdes flittigt med 
risteperronen mellem spor 32 
og 33. De fleste remedier fra 
sporombygningen er 
efterhånden kørt væk, så nu er 
der også klar bane til at 
begynde opsætningen af 
hegnet mod Fitness World. !!
Foto: Jan Sejr Lundstrøm !



Esbjerg 
Af: Leif Zimmermann !
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt til Det Blå 
Blad fra os i Esbjerg, så det vil jeg hermed 
forsøge mig med. 
2013 hvad var det for en størrelse? Tja man kan 
sige, at det har været et hårdt år for alle DSB´s 
ansatte! Der kom en del fyringsrunder og 
besparelser på flere områder. Det vi mærkede 
mest til i Esbjerg var, at togførerne røg ud af 
vores regionale tog mellem Århus og Esbjerg, så 
nu kører vi enmandsbetjente MG tog mellem de 
to byer. Det betyder øget utryghed både for de 
ansatte og passagerne. Det kan tydeligt mærkes, 
hvordan folk sviner, kaster med affald og har 
sko på sæderne. Folk gør hvad der passer dem, 
der er jo ikke nogen der kommer og siger noget! 
Så togene bærer tydelige tegn på, at nogle 
passagerer gør, som de har lyst. 
Vi har også været så uheldige at stifte 
bekendtskab med nogle unge ballademagere, der 
kører med mellem Brørup og Vejen. De har 
mange gange nødåbnet de bagerste døre på vej 
ud af toget, så lokomotivføreren har været 
tvunget til at gå ned og tilbagestille dørene. I et 
af tilfældene valgte de unge at kaste med 
skærver efter lokomotivføreren, som heldigvis 
slap for skader. Til gengæld måtte nogle af 
vinduerne på toget, lade ”livet”. En situation 
som kunne have udviklet sig meget værre… Når 
vi støder på sådanne situationer i vores arbejde,  

!!
må vi fremover, i følge vores 
sikkerhedsrepræsentant, vælge at blive i 
førerrummet til disse passagerer forsvinder. Og 
hvis ikke de gør det, må vi jo ringe til politiet og 
afvente situationen. Det man kan undre sig mest 
over er, at togførerne, over natten, går fra at 
skulle have tryghedsbemanding på efter kl. 
20:00 fredag og lørdag til, at vi kan sidde helt 
alene. Det er da en underlig personalepolitik. !
Tilbage i 2011 havde vi et større sporarbejde på 
strækning 29. Der blev skiftet spor mellem 
Tjæreborg og Bramming, og mellem Tjæreborg 
og Esbjerg. Vi skriver nu 2014, og vi kører 
stadig 120 km/t på helt nye spor, der ligger til 
180 km/t. Når vi kører fra Esbjerg kan vi, hvis 
det er nødvendigt, fyre den af med dejlige 180 
km/t, og når vi så når det nye spor ved 
Tjæreborg, skal vi igen bremse ned på de gode 
gamle 120 km/t. Det samme problem er 
gældende fra Bramming til Tjæreborg med 180 
km/t, og så ned på de 120 km/t på de nye spor 
ved Tjæreborg. Det giver jo ingen mening 
overhovedet! Har politikerne regnet den med i 
den nye store togplan, eller er det en lille ekstra 
gevinst, der kommer frem til den tid. Og hvad 
med brændstoføkonomien? Jeg spørger bare, 
men Banedanmark kan ikke svare på, hvorfor 
det er sådan; men er det ikke deres spor og deres 
regler???  



I Holsted har vi haft besøg af en efterhånden kendt 
grævling. I cirka 2 år har den drillet DSB og 
Banedanmark. Til start valgte den at slå sig ned 
under 2. hovedspor. I lang tid, kørte vi over sporet 
med 40 km/t. Endelig lavede man sporet og 
bankede store jernplader ned for at undgå at den 
gravede sig ind under sporet igen MEN, det er en 
klog satan sådan en grævling. Den bankede 
formentlig panden mod muren, inden den blev enig 
med sig selv om, at gå OVER sporet, naturligvis 
uden sikkerheds vest! Herefter bosatte den sig 
under 1. hovedspor. Dette resulterede i en meget 
lang La, i meget lang tid. Til stor glæde for os, blev 
sporet udbedret for en måned siden. 
I disse dage er regeringen, Enhedslisten og Dansk 
Folkeparti ved at ligge sidste hånd på den store 
togfond. Før denne aftale har man også vedtaget, at 
der skal være sat kørestrøm op på strækning 29 ved 
udgangen af 2015. Det er noget undertegnede ser 
frem til med stor forventning.  
Nu når vi er ved politik og politikere, synes jeg, 
det er ved at være noget belastende at høre på de 
kloge mennesker! Bare fordi man som 
trafikordfører tager 2 til 3 uger med tog rundt i 
Danmark, ved man ikke nok om jernbanen til at 
kloge i det, som de gør. Det er ved at være 
trættende at høre på, at den eneste løsning på  
DSB´s problemer er udlicitering af DSB´s 
strækninger. Jeg har svært ved at se, hvad et andet 
selskab med det samme materiel kan gøre bedre 
end DSB. Det vil ikke ændre noget som helst andet 
end at skabe endnu mere bureaukrati mellem endnu 
flere operatører. Man mener, staten sparer så mange 
penge på Vestkysten, som Arriva kører på. Men 
som jeg ser det, er det frau Merkel i Tyskland, der 
griner hele vejen ned i banken.    
Jeg læste i en artikel på depotet i Århus, at man 
har lavet en beregning på DSB’s mest lukrative 
strækninger. I udregningen har man taget 
statsstøtten ud af budgettet og fundet ud af, at det 
giver underskud uden støtten. Det er der så nogle 
politikere, der har fået ondt af og mener, at det er 
forkasteligt, at det ikke kan give overskud. Det 
undrer mig så bare, at hvis det kunne løbe rundt, 

hvad skulle vi så med statsstøtten? De glemmer, vi 
kører døgnet rundt. Og om natten er der ikke så 
mange passagerer med, og dermed mindre indtægt 
på billetter. Vi er jo gennem trafikkontrakten 
forpligtiget til at køre på alle tider af døgnet. 
Bruges samme beregningsmetode på Arrivas 
strækninger, ville det formentligt give samme 
resultat. !
Til slut bliver jeg nødt til at komme lidt ind på 
ishockey. Jeg er jo ansat ved depotet i Esbjerg, og 
da jeg er fan af Sønderjyske, er der en del pingpong 
på depotet angående ishockey. En del af de ældre 
kolleger har selv spillet hockey, og det samme gør 
deres silde yngel�. Så det genererer en del 
diskussioner om, hvorvidt jeg er et sønderjyske 
SVIN eller ej. Det indrømmer jeg blankt, at jeg er. 
Jeg kan tage det, eftersom jeg er den eneste, der kan 
prale af, at mit hold er danske MESTRE i ishockey, 
og det mere end én gang �. FORZA 
VOJENS!!!!!!!!  !!!!

!!!!!!!!



Generalforsamling LPO 
Esbjerg 
Af: René W Larsen  !
Den 28. januar afholdte Lokalgruppen i 
Esbjerg ordinær generalforsamling. I den 
anledning var Henrik Horup, Søren Max 
Kristensen, Jan Danielsen og Kent Larsen 
Jensen inviteret med. Kent blev valgt som 
dirigent. Han styrede forsamlingen med hård, 
men retfærdig hånd. Generalforsamlingen 
mønstrede 33 stemmeberettigede 
lokomotivfører (ud af en daglig styrke på 56) 
og en god håndfuld pensionister. 
Jørgen Renner Christensen åbnede med 
bestyrelsens beretning, hvor han redegjorde for 
nogle af de lokale udfordringer i Esbjerg. Dem 
var der en del af, jeg vil dog nøjes med at 
nævne en enkelt, nemlig at der arbejdes på at 
flytte lokomotivpersonale og togpersonale over 
i den gamle smukke stationsbygning. Det 
bliver spændende at følge. 
Efter den udmærkede beretning, gik vi til 
indkomne forslag. De var alle, på nær et, stillet 
af bestyrelsen og omhandlede alle ferieregler. 
Det bringer mig fluks videre til dagens sjove 
indslag. Bestyrelsen havde et forslag, der gik 
ud på, at når der skulle søges ferie skulle det 
søges fra mandag til søndag. Formanden havde 
lige motiveret forslaget, da en ivrig Leif 
Zimmermann bad om ordet: 
”Jeg vil bare sige, at jeg skal til Le Mans til 
sommer, så det forslag passer mig rigtig godt. 
Jeg stemmer for”! Til Leifs forsvar skal det dog 
siges, at han er vokset op i den mørkeste afkrog 
af Sønderjylland, der hvor 
solen kun skinner om 

søndagen (hvilket også forklarer, hvorfor han 
ser et stort lys i Sønderjyske Ishockey). Vi har 
skam prøvet at gøre Leif til Vestjyde, men hver 
gang er det som om, Leif går på ”Ubetjent 
station” og man fornemmer ”juletræet” tænder. 
1000 tak for bidraget ”Zimmer”. 
Vi var også så heldige, at regnskabet gik 
igennem uden indvendinger eller spørgsmål. 
Det kom samtidig frem, at det bliver Pernilles 
sidste periode som kasserer. 
Derefter havde Søren Max og Henrik Horup 
hver en tur på talerstolen. Det var to rigtig gode 
indlæg. De fortalte begge om de daglige 
udfordringer, og om en benhård kamp mod 
DSB’s ledelse. Jeg må sige, at omfanget var 
lidt skræmmende. Heldigvis lød det til, at både 
Søren og Henrik var klar til at tage kampen, og 
de store udfordringer, op. Og omfanget taget i 
betragtning er det vigtigt, at de også mærker, at 
vi bakker dem 100 % op. 
Derefter redegjorde AMIR, Claus Jørgensen, 
for det forgangne år, med et rigtig godt indlæg. 
Claus er med lynets hast kommet ind i sagerne, 
og er ikke bange for at spille med 
(mave)musklerne, hvis det bliver nødvendigt. 
Det skal der roses for! Som rosinen i 
pølseenden (uden der skal ligges noget videre i 
det) havde Finn Jochumsen et kort indlæg fra 
kolleganetværket. 
Efterfølgende var der spisning, og for dem der 
havde lyst, var der Bowling.  

Skilteskov i Esbjerg ! 
foto.fotogruppen.mono.net



Aarhus!
Af: Lars K Andersen !
Ønske for 2014: Et godt samarbejde på vores arbejdsplads. Disse ord lød på vores 
generalforsamling, den 16. januar 2014. Godt samarbejde skulle jo være den mest naturlige ting her 
i verden. Ser vi tilbage på 2013 var ordet samarbejde nok det, vi savnede mest.  
Generalforsamlingen i Aarhus blev en af de mest rolige i mange år. Formanden blev genvalgt. 
Bestyrelsen blev efter nogle år med en ekstra mand skåret ned til 5 plus en repræsentant fra Odder 
medarbejderne. Brian Jensen havde efter 8 år i bestyrelsen valgt at stoppe. I den anledning fik han 
på generalforsamlingen overrakt en kurv, med lidt mundgodt for det store arbejde, han har lagt i 
bestyrelsen gennem disse år. Tak for arbejdet BRIAN. Undertegnet blev valgt for 2 år og Martin 
Zachariasen for 1 år. !
På generalforsamlingen blev der vedtaget en udtalelse, som blev sendt ud til medier og vores 
arbejdsgiver. Den har følgende ordlyd: 

Udtalelse 
 Medlemmerne på LPO DSB Lokalgruppe Aarhus ordinære generalforsamling har 
vedtaget følgende udtalelse: 
 Vi lokomotivførere, samlet i dag på gruppens ordinære generalforsamling, vil med denne 
udtalelse udtrykke vores største bekymring for fremtiden. Flere føler utryghed ved at være 
ene mand i et tog, hvor der kan forekomme, hærværk, pludselig opstået sygdom, 
påkørselsulykker og andre uregelmæssigheder.  
Det er ikke muligt, både at skulle yde service og hjælp til passagererne og samtidig fremføre 
tog til tiden, med fokus på sikkerheden.   Aarhus d. 16.01-2014

Brian Jensen som trådte ud af bestyrelsen, er ”administrator” i en anden lille forening, som man 
har startet op i Aarhus. Foreningen er JPM’s ide og kaldes +55. Ideen med foreningen, er at lave 
forskellige arrangementer (fra ture til Alaska til mindre oplevelses ture) for lidt ældre kollegaer og 
pensionister. Indmelding sker ved at sende sin e-mail adresse til Brian(brjen@dsb.dk). Ved at have 
et opdateret e-mail register, er det også nemt at adviserer om de forskellige ting, der sker på depot 
Aarhus. Det har blandt andet vist sig, at et stort antal pensionister nu kommer til de jubilæer, vi 
har haft det seneste år.  
Der arbejdes i øjeblikket på følgende ture: Alaska i august 2015 og en tur til Budapest i uge 41, 
2014. Turen til Budapest vil bl.a. indeholde: slotsbesøg – jazzværtshus – travetur lang Donau – 
teater – Parlamentet – koncert – sejltur på Donau. Har du fået lyst til at melde dig ind i +55, så 
send lige en mail til Brian. !
2014 bliver året, hvor vi komme til at mærke til arbejdet med letbanen. Fra ca. 1. april bliver 
ambulancevejen, som vi benytter, når vi går banegården til værksted og P-risten, lukket. 
Ambulancevejen skal bruges af letbanen til deres ene spor ud mod Ringgadebroen. Det betyder, at 
vi skal have ny ”gå” rute til værkstedet og p-risten. Det er aftalt, at den nye rute går op gennem 
byen, og den bliver derved forlænget med 5 min, hvilket har betydet nogle ændringer i vores ture.  
Senere på foråret lukkes nærbanen mellem Aarhus H og Østbanetorvet. Ligesom sidste gang, det 
skete, bliver der kørt med MR tog Østbanetorvet – Grenaa og med værksted i Grenaa. !
Med hilsen fra Aarhus, og med ønsket om et godt samarbejde med alle. Også vores arbejdsgiver. !!



!
København. 
Af: Ebbe L L Drøgemüller 
Så kom vi på den anden side af 2013 og et nyt 
år er så småt begyndt. Ovenpå året 2013 og alle 
de forandringer og udfordringer der skete her, 
er det med et spinkelt håb, at lokalgruppe 
København ser frem på året 2014. Det kan vel 
næppe blive værre end 2013. !
Den 1. onsdag i december måned afholdt 
lokalgruppen den traditionsrige decemberfest. 
Det var igen Valby kulturhus, der dannede 
rammen om arrangementet, og som tidligere 
forløb arrangementet til lokalgruppen fulde 
tilfredshed. På dagen blev der som sædvanlig 
sagt behørigt farvel til de kollegaer, der valgte 
at trække sig tilbage i 2013. En del af de 
fratrædende lokomotivførere var tydeligvis 
glade for at kunne trække sig tilbage. Med 
tanke på de store omvæltninger der de senere 
år er sket i virksomheden, kan lokalgruppen 
desværre godt forstå dem. !
I december måned kom også den samlede 
rapport over medarbejdertilfredsheden i DSB, 
eller lad os sige medarbejderutilfredsheden i 
DSB. Dette kom vel ikke bag på nogen? At der 
er nogen, der forestiller sig, at vi i nær fremtid 
skal kunne løfte medarbejdertilfredsheden op 
på 75+, er godt nok svært at se med den 
nuværende ledelsesstil. Igennem mange år har 
der i virksomheden været en talemåde om, at 
en dårlig kundeoplevelse krævede 5 gode 
oplevelser for at rette op på 
kundetilfredsheden. Set i det lys kan man vel 
sige: ”Hold da op hvor DSB´s ledelse skylder”! 
Lokalgruppen kan på den baggrund, uden at 
anstrenge mig synderligt, se behov for 20 
positive tiltag der skal til, for at få 
medarbejdertilfredsheden tilbage til 
udgangspunktet fra før ledelsesstilen blev 

diktatorisk og egenrådig. Året 2014 kunne jo 
være året, hvor man vendte bøtten og prøvede 
ad en anden vej. I modsat fald vi 
udmeldingerne om øget samarbejde og 
inddragelse af medarbejderne blot være tom 
snak for at fjerne fokus fra et dårligt resultat. !
Sommerferievalget for 2014 er veloverstået 
og det er længe siden, om nogensinde, at vores 
ferierækker er lukket så sent som denne gang. I 
skrivende stund er søgningen af den 4. ferieuge 
netop overstået, og der er åbnet for 
enkeltdagsvalget.  De kollegaer der har udfyldt 
en ”papir ventebogs ansøgning” på kontoret, 
har ligeledes fået deres ønske lagt i Ferieplan.  !
Den sidste torsdag i januar, afviklede 
lokalgruppen traditionen tro generalforsamling. 
Vores nye virksomhedsledelse havde gennem 
deres mange tiltag i 2013, sørget for, at der var 
rigeligt at berette om. På generalforsamlingen 
var der genvalg med akklamation til de 
opstillede. Bestyrelsen, suppleanter og 
fanebærer fortsætter derfor uændret i 2014. Der 
blev på generalforsamlingen vedtaget lidt 
småændringer til vedtægterne, og der blev også 
stemt ja til en nødvendig tilretning af vores 
ferieordning.  
Dette var som sagt nødvendigt så den bedre 
afspejler virkeligheden, efter indførelsen af 
Ferieplan. Alle medlemmer af lokalgruppe 
København, burde når bladet læses, have 
modtaget en ny og opdateret udgave af 
vedtægter og ferieordning i deres dueslag. !
På generalforsamlingen blev det også til 
indlæg fra forbundsformand, Henrik Horup og 
fraformand, Søren Max Kristensen. 
Lokalgruppen takker begge for deres deltagelse 
og deres interessante indlæg.  
  



!
Ordresamlingen SERIE A. 1. Januar 1963 “ Der er sket meget siden 1963”!

Aalborg / Frederikshavn!!
Af: Lars Rolving Jensen !
Lokalgruppe Aalborg / Frederikshavn har 
afholdt generalforsamling d. 15. januar. 
Lokalgruppen vil her benytte lejligheden til at 
takke de fremmødte for en god og saglig 
generalforsamling, samt takke Søren Max og 
Jan Danielsen fra LPO daglig ledelse og Preben 
Steenholdt fra Dansk Jernbaneforbund for 
indlæg og orientering. Lokalgruppebestyrelsen 
fortsætter uændret med Morten Schroll 
Kristensen som formand, Lars Rolving Jensen 
som næstformand, Carsten Svendsen 
Mathiesen som kasserer, Bjarne Aunsbjerg som 
sekretær og Daniel Kirk som ordensmand.  !
Enmandsbetjeningen på strækning 24 og 25 
ser ud til at starte, igen, den 1. Marts. Det bliver 
spændende at se, hvordan K14 passer til 
enmandsbetjening. Det vrimler stadigvæk med 
stationsophold på 30 sekunder, og det forventes 
så, at dørene åbnes, passagererne stiger ud, 
passagerer stiger ombord, der bliver roligt på 
perronen og endelig at dørene lukkes på dette 
halve minut. Hmm… med en IC4? 
HMMMMMMM? Og med ledelsens store 

fokus på afgang på sekundet, hmm? Samtidig 
forventes det, at Greenspeed overholdes så vi 
er sikre på, at det halve minut også bliver 
virkelighed. Ellers kan vi blive dunket oven i 
hovedet til MUS med vurdering… Som sagt, 
det bliver spændende. Lokalgruppen skal her 
igen opfordre til, at alle læser og forstår ALLE 
gældende SIN DSB instrukser og cirkulærer 
vedrørende enmandsbetjeningen. !
Der er i øjeblikket stor fokus på vendesporet i 
Lindholm, hvor vi vender og rengør IC-tog. 
Også her skal lokalgruppen opfordre til at alle 
ODI og SIN DSB instrukser samt gældende 
cirkulærer overholdes, således vi undgår en 
politianmeldelse. Samtidig skal lokalgruppen 
gøre opmærksom på, at der selvfølgelig kun 
kan komme ændringer til bestemmelserne 
vedrørende ophold på vendesporet via Den 
Digitale Rygsæk, det er det, vi har fået DDR til. !
  
Det var alt for denne gang. Pas godt på Jer 
selv…
  



Struer!!
Af: Dan Krogh Mortensen. !
Velkommen til Stuer 
I December måned 2013 var vi flere i Struer, der 
begyndte at tro på, at julemanden virkelig 
fandtes. 
Tv’et i opholdsstuen, blev endelig udskiftet. Vi 
havde meget længe set på et TV, hvor billedet 
blev mørkere og mørkere af en skygge der 
langsomt, bredte sig over skærmen. Nu har vi fået 
et 46 tommer fladskærms TV, så der er en chance 
for, at de ældre kolleger også kan læse 
underteksterne på skærmen. 
Men et nyt TV var ikke det eneste der tilkom os 
på Struer depot. Bryggeren i kaffeautomaten blev 
også udskiftet. Det var vist også den sidste del, 
der endnu ikke var udskiftet. Pludselig kunne det 
lade sig gøre at få en hel kop kaffe, og ikke den 
halve kop, som den gamle tillod. Man skulle 
heller ikke længere vente på den sidste sjat, der 
kom sivende. På den gamle maskine kom kaffen 
som på en ældre mand, med prostata problemer. 
Så jo, vi tror julemanden findes. !
Generalforsamling fredag d. 17. januar. 
Vi havde i år besøg af flere fra daglig ledelse 
LPO-DSB. Søren Max Kristensen, Hans Schøn 
Merstrand og vores lokale mand Jan Bech 
Danielsen, havde fundet vejen helt op til Struer. !
Bestyrelsens beretning ved Niels Haunstrup 
Christensen.  
Beretningen startede med et minuts stilhed for at 
minde pensionerede lokomotivfører Johannes 
Madsen, som gik alt for tidligt bort i 2013. Niels 
fortalte om det brede forlig i folketinget, der 
vedtog indholdet i Togfonden. At vi heldigvis 
ikke blev helt glemt, os ovre i det vestjyske. 
Forhandlingerne om den nye trafikkontrakt, blev 
også nævnt. Niels mente det var heldigt, det var 
en ’lyserød’ regering der stod for 
forhandlingerne. 
Lokalt stof. Vores tidligere formand Jan Bech 
Danielsen var trådt ind i daglig ledelse LPO-
DSB. Niels H. Christensen var efterfølgende 
blevet formand og Dan K. Mortensen var trådt 
ind i bestyrelsen. Studieturen gik i 2013 til Berlin. 
Hvor vi bl.a. fik en rundtur på ICE værkstedet. 
Håndværkere mødte vi ikke mange af, fordi 70 % 

af dem arbejdede enten om natten eller i 
weekenden, der hvor materiellet var til rådighed. 
1. maj blev fejret på Brandenburger Tor, med 
musik, øl og en masse festglade berlinere. 
Turene K14 blev ændret på en lang række 
punkter. Store og lille p forsvandt. Af tjenester 
over 9 timer, blev det (heldigvis) kun til en enkelt 
for os i Struer. Vi forsyner nu oftere i Fredericia. 
Det er så i stedet for at køre ’nærbanekørsel’ 
Fredericia-Vejle og Fredericia-Kolding. Alle 
”vores” tog, standser nu i Børkop og Brejning og 
IC togene udgår nu fra Fredericia. Selve turene 
blev også ændret til K14. Morgenturen blev 
ændret fra 8 mand i K13 til 6 mand i K14. de to 
blandede ture blev, efter ønske fra medlemmerne, 
ændret. Så den ene blev mere morgenvendt end 
den anden. 
Fokus på enmandsbetjening. I sommerens løb, 
har der været stor fokus på enmandsbetjening. 
Det har været med blandede følelser for os der 
kører i Struer, hvor vi har kørt enmandsbetjent i 
mere end 15 år. DSB udsende et cirkulære om 
antal af oplåste / aflåste sæt, og forventede at det 
så var nok. Uden at tage hensyn til om monitorer 
og andet udstyr, var placeret / virkede som det 
burde. Den standard der beskriver alt vedrørende 
udstyr på og ved perroner, var kun gældende for 
nye og fremtidige strækninger. Desværre ikke for 
de strækninger vi har befærdet i over 15 år, og 
hvor andre så har brugt rationaliseringsgevinsten. 
Nu er det ikke sådan, at vi ønsker vores 
strækninger ført op til standarden i morgen. Men 
forhåbentlig inden alt for længe. !
Orientering fra kulturudvalget ved Anette S. M. 
Bjerre.  
Der har igen i 2013 været den sædvanlige tur til 
Bayern. Der deltog 5 lokomotivførere og 5 
togførere (+ et par påhæng). Vanen tro, blev 
bryggeriet Auerbrau, i Rosenheim besøgt. Turen 
gik også til Østrig, hvor Hitlers tehus i 
Kehlsteinshaus, blev besøgt. Udsigten var 
fantastisk og hele besøget værd. Turen til Bayern, 
var så stor en succes, at en tur i 2014 allerede er 
under overvejelse. Kulturudvalget opfordrer 
samtidig alle, der har lyst, til at deltage. 
Kulturudvalget var også med til at arrangere en 
tjekkisk ølfest, sammen med togførerne. Festen 
havde rigtig stor tilslutning. Ca. 35 kolleger 
deltog. En super god fest, med god mad og 
stemningen var kanon.



!
Vi søger foto til Det Blå Blad. Må vi bruge dine så send dem til: !

   detblaablad@live.dk 

Orientering fra Arbejdsmiljørepræsentanten 
ved Mogens Nielsen 
Ombygning af Struer station. I sommeren 2013 
fik vi, nok af Banedanmarks tidsudtrækning. Så 
med kameraet i hånd, blev der taget fotos af 
samtlige snublefarer på stationen, 35 i alt. Der 
blev skrevet til det meste af DSB’s ledelse, at 
parkering af togene i hovedsporerne ville blive 
indstillet, hvis der ikke snart skete noget. Det 
gjorde, at Banedanmark, få dage efter stillede 
med en mand. Han kunne kun bekræfte os i, at 
vores påstande var korrekte. Efter lidt snak frem 
og tilbage har det nu resulteret i, at vi snart får 
riste mellem sporene. 
P-rist Struer. Der er blevet arbejdet på 
omstillingsanlæg og risteperroner. 
Omstillingsanlægget kommer vi nok til at se 
langt efter. Det har vi mere eller mindre fået 
afslag på. Det betyder dog ikke, at vi opgiver 
kampen. Det ser ud som om, man er positiv 
overfor risteperroner i spor 8-10 og en 
vendeperron i spor 100. 
Monitors. Kampen for at få monitors i Aulum, 
der fungerede, har været stor. Det var som om, 
man fra DSB’s og Monitorservices side ikke har 
villet forstå, hvad problemet var. Selv om 
problemet var beskrevet præcist flere gange. 
Efter konstante fejlmeldinger tog man endelig 

problemet seriøst og gjorde noget ved 
monitorerne. 
Hvad der er lavet. Der er blevet sat hegn op 
langs spor 10, så ingen ryger ned af skrænten. 
Der blev også asfalteret der, hvor der var 
brønddæksler, så de ikke popper op. Så kom der 
nyt lys i alle master på stationen. Så der sker lidt 
på Struer station. !
Herefter havde Søren Max Kristensen fra 
daglig ledelse LPO-DSB, et indlæg, hvor han 
orienterede om, hvad der rører sig på 
foreningsområdet. Spørgelysten var 
efterfølgende stor, og Søren svarede uddybende 
på alle spørgsmål. !
Efter general forsamlingen deltog 37 
medlemmer i spisning. Maden var af sædvanlig 
”Marina Club standard”, noget vi bestemt ikke 
kunne klage over. Af de 37 deltagende 
medlemmer, var 6 pensionerede kolleger. Dem 
er vi glade for at gense. Bedømt ud fra deres 
smilende ansigter, var de også glade for at gense 
os, der stadig regerer på det midtvestjyske 
jernbanenet. Om det var mængden af snaps de 
indtog, der gjorde dem glade, står hen i det 
uvisse. Vi håber alle havde en god aften, og vi 
glæder os til, at tilslutningen forhåbentlig bliver 
lige så stor til næste år.  



Tinglev !
Af: Jesper Rodkjær Pedersen !
Som rosinen i pølseenden så har vi også i 
Tinglev fået overstået vores 
lokalgruppegeneralforsamling. Det foregik i ro 
og orden – styret med hård hånd af vores 
garvede dirigent Finn Orbesen.. Vi havde igen i 
år glæden af at have en fuldtallig daglig ledelse 
på besøg. Det er altid godt lige at få lidt 
information om, hvad der sker på de bonede 
gulve. Lokalgruppens næstformand og tidligere 
formand Errol V. Vestergaard valgte at træde ud 
af bestyrelsen. Han har gjort et kæmpe arbejde 
for gruppen gennem mange år, og han har 
været en stor hjælp for undertegnede i 
forbindelse med overdragelse af 
formandsposten. Tak for indsatsen Mao. Han 
forlod ikke generalforsamlingen uden en titel, 
for han kan nu smykke sig med lokalgruppens 
absolut længste titel som 
bilagskontrollantsuppleant. I stedet for Errol 
blev Hans M. Petersen valgt ind i bestyrelsen, 
og han er på et konstituerende bestyrelsesmøde 
efterfølgende blevet udnævnt som 
næstformand. Hans er en gammel kending i 
fagforeningssammenhæng, da han i en årrække 
har været formand på det tidligere Padborg 
maskindepot. Fra den øvrige bestyrelse skal der 
lyde et varmt velkommen tilbage – vi er rigtig 
glade for, at Hans sagde ja tak til tilbuddet om 
endnu en tørn, og hans store erfaring skal nok 
komme os alle til gode. Der var genvalg på 
fanebærerposten til Erling V. Tychsen, så vi kan 
få vist vores nye fane frem. Der var ligeledes 
genvalg til bestyrelsessuppleant Ib Michael 
Holm, bilagskontrollant Christian Sørensen, 
turgruppemedlem Bent E. Hansen, samt 
undertegnede på formandsposten. Tillykke til 
alle valgte og tak for tilliden. !
Årets helt store begivenhed var selvfølgelig 
igen uddelingen af ATØVS-prisen. En 
Anerkendelse for Tillidsvækkende og 
ØnskVærdig Superfleksibilitet. Der var hele tre 
kandidater til prisen, men det blev en af 
jernbanens helt store personligheder, Svend 
Christiansen, som løb med titlen. Svend har 
gjort et stort arbejde for at oppebære et 
fornuftigt passagergrundlag på strækningen 
Flensborg-Padborg, og det er helt igennem 

fortjent, at han derfor nu også kan kalde sig 
selv indehaver af ATØVS-prisen. Med til den 
ærefulde titel fulgte en flaske ”Tudefjæs” og en 
pakke TUC-kiks med baconsmag. Et enormt 
stort tillykke skal der selvfølgelig lyde til 
Svend – godt gået. !
Ud over at afholde generalforsamling, så har 
vi fået tiden til at gå med at afvikle 
efteruddannelse i EA. Det var nogle gode dage, 
som kørelærerne havde arrangeret, så nu er vi 
bedre rustet, når de efterhånden aldrende EA-
lokomotiver begynder at slå knuder på sig selv. !
Sikkerhedskulturdagene er også blevet 
afholdt. Som en dejlig afsluttende overraskelse 
så skulle vi i år høre om noget fuldstændig 
banebrydende nyt: Trafikinformation. Tænk 
man kan informere passagererne om togdriften 
– hvorfor har vi dog aldrig tænkt på det før? 
Heldigvis for alle os ignoranter, som troede, at 
passagererne vidste alt på forhånd, har DSB 
allieret sig med nogle akademikere, som har 
levet afsondret fra den verden, vi kender. Her 
har de haft fred og ro til at udvikle et koncept, 
som vi fremover vil tilbede med stor ildhu. 
Med et har de løst problemet med forsinkede 
tog – det findes ikke mere – nu kører vi bare 
senere. Det er en forbedring passagererne kan 
tage at føle på. Genialt er ikke dækkende i 
denne sammenhæng. 

Første station efter Tinglev!



Vi har også fået resultatet af den seneste MTA-
APV. På det lokale plan har vi ikke set den helt 
store ændring, men den overordnede ledelse og 
arbejdsglæden har fået et markant dyk. Den 
altid opmærksomme Errol påpegede, at man i 
lederen i Ind & Se nr. 5-2013 (DSB’s pendant 
til det russiske Pravda) kan læse, at faldet i 
tilliden til den overordnede ledelse simpelthen 
skyldes, at de ikke er lykkedes med at 
kommunikere, hvor fantastiske de er. Det vil de 
nu råde bod på ved at sende Ind & Se til 
medarbejdernes hjemadresser – så får vi nok 
den misforståelse bragt ud af verden. Vi må i 
den sammenhæng også gribe i egen barm og 
spørge, hvorfor vi har haft sådan en modvilje 
mod MUS-V med dens karaktergivning og 

ledelsens generelle begejstring for at måle og 
veje alt mellem himmel og jord. Der er jo ingen 
grund til bekymring, for en dårlig vurdering 
opstår jo åbenbart bare ved, at vi ikke har fået 
gjort klart, hvor fantastiske vi er. Den dårlige 
vurdering er stendød. Tilbage står kun den 
fejlagtige vurdering - altså en vurdering som 
ikke er god. Fremover bør vi nok sende Det Blå 
Blad til ledelsens hjemadresse, så de ikke er i 
tvivl om, at vi i det mindste ved, hvad vi laver.

Påkørsel af træ med tog mellem 
Stenstrup og Kværndrup !
Af Hans Schøn Merstrand, LPO DSB daglig ledelse !

!
Det Blå Blad har sat !
Lokomotivfører Per Godsk Ottosen fra Odense 
”stævne”, for at få hans version af hændelsen hvor 
han påkørte et træ der var væltet ud over sporet - et 
ret stort træ - efter stormen Bodil havde hærget 
Danmark mellem den 5. og 6. december.!!
Hændelsen har efterfølgende betydet, at LPO DSB 
har lavet forskellige opfølgninger, på forskellige 
forhold (og fortsat gør det, da vi ikke er helt i mål 
endnu).!
   !
Kan du (Per) ikke beskrive hvad der skete op til 
hændelsen - og hvordan du oplevede det øjeblik hvor 
hændelsen skete.?!!
Jeg skulle møde ind klokken 03:51, efter stormen ”Bodil” 
havde hærget Danmark, men valgte at ringe til 
”driften” (Dcdk), da min gård havde lidt stor skade efter 
stormen, og dagen kunne godt bruges til andet end at gå på 
arbejde, hvis jeg kunne undværes den pågældende dag. Af 
”driften” fik jeg blot meldingen om, at jeg var Fyns vigtigste 
lokomotivfører, da jeg skulle med taxa fra Odense til 
Svendborg, og starte Svendborgbanen op, med første 
passagertog fra Svendborg til Odense (Tog 774611). !!
Da jeg mødte ind på ”stuen i Odense” (red. 
lokomotivpersonalets mødelokaler), gik snakken fra ”nattens 
folk” (red. kollegaer som havde været på arbejde natten 
over), om stormens hærgen, her fik jeg at vide, at en kollega 
lige var kommet til Odense fra Svendborg, i selskab med et !

!!!!!
par banearbejder fra Banedanmark, som var udstyret med 
”kædesave”!  - og at banen nu var ryddet til mig, da der så 
var gennemført strækningsgennemsyn.!!
Da jeg ankommer til Svendborg med taxa fra Odense, så 
holder der 2 MQ-togsæt til mit tog. Der var dog ikke afsat 
fornøden tid til klargøring af 2 sæt, men jeg valgt at 
konstatere, at tingene tager den tid tingene tager, så ikke 
noget med at springe over for at komme rettidigt af sted - 
sikkerhed kommer altid først. Og endelig blev jeg klar til at 
køre, fra Svendborg, med en forsinkelse på omkring 5 
minutter. Jeg havde nu sat mig tilrette i togets førerrum, og 
fik hældt en kop kaffe op, og nu skulle turen mod Odense, 
så bare nydes.!!
Efter afgang fra Stenstrup, bliver der kørt helt op til de 
120km/t, i det samme kører man ind igennem den første del 
af Højes Ris skov mellem Stenstrup og Kværndrup, men her 
tager mine sunde fornuft over, og jeg begynder at indlede en 
let bremsning, da jeg siger til mig selv, at ”det er da 
hjernedødt at kører ind i skoven med 120km/t”. !
Jeg kigger over på greenspeed skærmen, og ser at jeg 
fortsat er minus 5 minutter efter kørerplanen, og i det 
samme ”vender det lige oppe i mit hoved”, at min kollega, 
lige har gennemkørt et strækningseftersyn, så teoretisk er 
banen fri. Så fuld fart frem igen.!
 !
Jeg har dog efterfølgende, en del gange efter tænkt, at 
næste gang så skal jeg nok lytte lidt mere til din intuition!!  
Men så blev jeg den livserfaring rigere!!



!

!!!
 

!
!
!

Midt inde i Højes Ris skov, 
omkring kilometermærke 32.3, er 
hastigheden kommet op omkring 
115 km/t, og ca. 70-80 meter 
længer fremme, ser jeg det 
forholdsvis store træ ligge ud over 
sporet. !!
Det første der kommer til mig er, 
”hold da op et stort flot træ!” I det 
samme har jeg indledt en 
farebremsning som ren refleks, det 
har overhovedet ikke været en 
tanke, at der skulle bremse, det har 
jeg bare liggende i rygraden. Men 
jeg bliver ”siddende lidt” - kigger og 
tænker - ”mon ikke bare jeg kører 
over det?  Det har man jo gjort, de 
andre gange man har kørt over 
mindre grene og træer”. Men ca. 
5-7 meter før træet, konstatere jeg, 
at det her kommer ikke til at gå 
godt, “da det det ”sgu er for stort et 
træ”!!
I det samme slår min !
” reptilhjernen” over, i ”status flugt”.  
Jeg når at dreje min førerstol ca. 30 
grader, mens jeg af en eller anden 
grund råber ”Fuck!!”, og så kommer 
der ellers noget af et brag, og en 
følelse af, at toget ”letter”, samt 
følelsen af, at få kastet en håndfuld 
grus i hovedet.!!
Da jeg er på vej ud af førerrummet, 
er lågen til apparatskabet (nr. 215) 
sprunget op, og spærre halvdelen 
af min flugtvej ud tilpassagerne, 
men da jeg er ”gået” i ”status flugt”, 
banker jeg min skulder og bryst i 
lågekanten, hvilken får mig til at 
snore en halv omgang, således at 
jeg nærmest bakker ud af 
førerrummet. På vej baglæns ud af 
førerrums døren, får jeg så MSR3 
radiomodulet i hovedet, da dette 
ikke var spændt fast. Og lige der 
går min ”flugt i hold”. !!
Jeg får kigget ind i førerrummet, 
og ser en tyk hvid ”sky”, den er så 
tyk, at jeg ikke kunne se 
førerbordet. Støvskyen ligner en 

støvsky fra knuste skærver, så der 
er ingen tvivl er om, at jeg er !
”gået på gulvet” (red. togsættet er 
hoppet af skinnerne), men ved 
nærmer eftersyn, så var det ikke en 
støvsky fra knuste skærver, men en 
glasstøvsky - da frontruden var så 
”krakeleret”, at den bare hang som 
et løst tæppe i sikkerheds 
laminatet, og for hver en rystelse 
bliver glasset knust til fint støv, eller 
små splinter der suser rundt i 
førerrummet.!!
Efter at have registreret, at der i 
førerrummet var en støvsky af 
glasstøv/splinter fra frontruden, så 
jeg løber ned midt i første vogn, og 
holder fast mellem 2 stolerækker. 
Mens jeg står der og venter på, at 
toget skulle gå i hold, havde jeg  
tanker om, at nu kører toget stille 
og roligt ned i grøften - da toget var 
på vej ind i en kurven, på vej ud af 
skoven. !!
Mens jeg står der, ser jeg hvordan 
en enklelt passager ligge på gulvet, 
og holder fast i en ”stolrække”, og 
råbte til folk, at de skulle ligge sig 
ned på gulvet. Andre passagerer 
løber ned i modsat ende af toget, 
mens enkelte bare stod og kiggede 
forvirret rundt.!!
Mens jeg stod der og holdt ved 
stolerækkerne, så tænkte jeg, at 
det var da godt, dette sker på en 
enkelt sporet strækning (så der 
ikke er modkørende tog 
nabosporet).!!
Hvad gjorde du da 
toget var ”stoppet”, 
og hvordan taklede 
du situationen?!!!

Da toget endelig går i hold, så ”kommer” der 
en ”larmende tavshed”, også selvom den ene 
motor stadig kører. Efterfølgende begynder jeg 
straks, at spørge de nærmeste mennesker 
(red. passagerer) om de er ”ok”. Herefter 
bevæger jeg mig op mod førerrummet, og 
spørger dem jeg møder, om de er ”helt ok”. 
Den første jeg møder spørger mig om: ”hvad 
med lokomotivføreren”? Jeg oplyser hende 
om, at det er mig, der er lokomotivføreren, og 
det var mig der kørte toget - jeg kunne godt se 
i hendes ansigtsudtryk, at det gav for hende 
ingen mening, når jeg nu kom fra den 
modsatte ende af toget.!



Da jeg endelig når førerrummet..!
!
så konstatere jeg - sikke et førerrum, da det overraskede 
mig, hvor meget glas der var overalt, samt at radiomodulet 
hang ud af skabet. Det eneste der virkede var TC-skærmen, 
hvorpå jeg fik slukket de 2 sidste motorer der kørte. Herefter 
gik det op for mig, at jeg havde skåret mig, for der var en del 
blod på hænderne.!!
Herefter gik jeg ind i togsættet og fik samlet alle de 
rejsende (11 stk.), i lavgulvs vognen, og bad dem snakke 
med hinanden, og desuden hold øje med hinanden, da jeg 
meget gerne ville ned i det andet togsæt, og se hvor mange 
der var til stede der. !!
Da jeg kom hen til det andet togsæt, og fik nødåbnet 
døren, så opdagede jeg to yngre damer (red. som var 
passager), som var en del forvirret, over episoden, og de 
sidste 2 minutters stilhed. Jeg bad dem om at komme med 
over i det andet sæt, da jeg vil have samlet alle passagerne. !!
Da jeg åbnede skabet hvor nødstigen normalt plejer at 
være, ”ja” så faldt der så en lille 3 trins køkkenstige ud, og 
banket lige ind i midt skinneben. Det så ikke særligt ”prof 
ud”. Jeg har efterfølgende fundet ud af, at DSB har valgt at 
ligge nødstigen op under loftet - men jeg fik da passageren 
ud af togsættet.!
 
Da jeg nu havde fået samlet alle de rejsende i samme 
togsæt (lavgulvs vognen), så tjekkede jeg passagerne for 
eventuelle akutte skader, så var det samlede resultat, at der 
var 13 passager - men kun en der var kommet til skade. Jeg 
selv havde fået snitsår på begge hænder og en lille flænge i 
hovedet efter radiomodulet.!!
Efterfølgende fortalte jeg de rejsende, at:!!
 ”nu er det vist på tide at vi ringer til omverden, og 
fortæller hvad vi laver her i skoven”. !!
Jeg fik orienteret mig om, hvilket kilometermærke vi holdt i, 
samt, at der længer fremme var en overkørsel. Jeg går ned i 
den anden vogn af bagerst togsættet, for at få ro til at ringe 
– og her kommer min rektion på hændelsen – jeg begynder 
at ryste over det hele, da jeg skal til at ringe - og må opgive 
at trykke nummeret. Men får så kigget hen på de rejsende, 
og ser hvordan de sidder og snakker med hinanden, så 
efter 5-10 sekunder falder jeg helt til ro. Og det er så også 
den eneste rektion jeg har haft.!!!!!!!!

!!
Som det kan ses på de billeder der efterfølgende er 
taget af førerrummet, så kan man godt fornemme at det 
har været en voldsom hændelse som betød at 
førerrummet blev fyldt med glassplinter/stykker - hvad 
tror du er årsagen til at du slap forholdsvis heldigt fra 
episoden.?!!!!!!!!!!!
Ja, det er et godt spørgsmål, men en ting er sikkert, jeg er 
glad for at jeg kørte MQ, og ikke en MR eller MF, da jeg tror, 
at hastigheden har spillet ind, for træet er ”hugget” lige 
igennem. Jeg kørte med 2 togsæt, så der var også godt 
med vægt der skubbede på - og der var ingen store 
”sidegrene” på stammen der pegede ind mod fronten af 
toget, der var jo kun en gren der var kommet igennem 
ruden, og den ene frontlygte, og som lå inde under 
førerbordet.!
 
Og til sidst – det er også utroligt heldigt, at jeg lige er 
begyndt at gå med briller, for var jeg ikke det, med de skår 
jeg fik i mine briller, så havde det gået slemt ud over mit 
venstre øje. Nogle gange har man jo lov til at være 
heldig……..  Per oplyste også over for Det Blå Blad, at 
umiddelbart så var det hans opfattelse at kommunikationen 
mellem Fjernstyringscentralen (FC) og det det havarerede 
tog ikke var optimal - hvad bl.a. betød, at hverken Politiet, 
Akutlægen, brandvæsen eller indsatlederen fik de rigtige 
oplysninger - hvilket gav en del forvirring omkring 
redningsindsatsen, og hvor alvorligt det egentligt var, og 
hvor det var sket. Den del af historien vil LPO DSB 
naturligvis følge op på.!!
Ligeledes så har LPO DSB via førerrumsgruppe 3.2 bedt 
om en redegørelse omkring bl.a. ”film” på indersiden af 
frontruderne på vores forskellige litra, og ikke bare mellem 
glas lagene, da det ikke er acceptabelt, at glassplinter kan 
flyve rundt i førerrummet på den måde som vores kollega 
oplevede det.!
LPO DSB har endvidere løbende fokus på beredskabet ved 
storme - desværre på baggrund af uheldige episoder som 
lokomotivførerne har oplevet.!!
Det Blå Blad takker Per Godsk Ottosen for hans 
”åbne fortælling”, og bidraget til at gøre 
lokomotivførernes hverdag mere sikker på sigt.     !!!



!
Odense 
Af: Morten Ebbesen !
Jul og nytår er vel overstået, og det nye år er kommet godt i gang. Vi har som alle andre depoter 
afholdt den årlige generalforsamling med efterfølgende spisning, som vanen tro var stegt flæsk med 
persillesovs. Det var glædeligt at se et par af vores pensionister var mødt op, og at en af dem, Allan 
Gjøde, blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Selve generalforsamlingen bød ikke på den store 
dramatik, idet der var genvalg til formand og de bestyrelsesmedlemmer der var på valg. LPO’s 
formand Søren Max Kristensen fortalte lidt om hvad der foregår på de ”bonede” gulve, og hvad 
fremtiden måske bringer. !
Aktivitetsudvalget har holdt årets første møde, har lagt store planer for 2014 og har sat datoer på nogle 
af medlemsarrangementer. Så reserver allerede nu 19. marts til bowling med efterfølgende spisning 
egenbetalingen for dette arrangement bliver på 100 kr. Den 13. maj afholdes den årlige hockey 
turnering. Mere om dette og andre kommende aktiviteter bliver offentliggjort senere. !
Materielsituationen, både på Svendborgbanen og Vestfyn, er, for at sige det mildt, lidt kaotisk, da vi 
mangler MQ. Så i øjeblikket kører vi med MQ, MF, ER, MR og MP. Det gør det i hvert fald 
spændende at være passagerer (gæst), hvis man skal have barnevogn eller kørestol med. Det er også 
noget af en udfordring for Driften, da det endnu ikke er alle, der har attest til MR og MP. Om 
tilstanden på vores materiel i det hele taget, kan man vel kun sige, at den er miserabel. Selv de mindste 
fejl bliver ikke rettet og det er til daglig gene for både personale og rejsende. Nu ved jeg jo ikke om 
man fra ledelsens side regner med, at hvis man bare lukker øjnene og smækker pengekassen i, så 
reparerer togene sig selv. Min ringe erfaring siger mig, at det kun bliver dyrere, og at man bare skubber 
en kæmpe udgift foran sig.  !
Den 31. december valgte lokomotivfører Peter Lenander at gå på pension. Vi ønsker alle, at Peter må 
få et godt otium. Når dette læses har der været afholdt afskedsreception for Peter. !!
Reparerer togene sig selv?!!!!!!!!!
                 !!!!!!!
Foto Per Godsk Ottosen !!



Signalforbikørsler, sikkerhedsmatrice, 
sanktioner, mv. – Opfølgning, den korte 

version !
Af: Peter Kanstrup, LPO DSB daglig ledelse 
  
I Det Blå Blad 4-2013 kan man læse en artikel om håndtering af 
signalforbikørsler, sikkerhedsmatrice, sanktioner, mv. skrevet efter en 
række drøftelser mellem LPO DSB og DSB Sikkerhed, henholdsvis 
DSB Personale, afholdt i kølvandet på sidste sommers faglige møder 
og de meget udskældte sikkerhedsbreve udsendt i foråret 
2013. Umiddelbart efter bladet kom på gaden skete der en større 
udskiftning på centrale poster i DSB Sikkerhed. Samtidig viste den 
konkrete sagsbehandling i en række faktuelle sager omkring 
håndtering af signalforbikørsler, at der tilsyneladende - omtalte 
samtaler til trods - var nogen uenighed mellem LPO DSB og DSB 
Sikkerhed, henholdsvis DSB Personale omkring den praktiske 
udmøntning af de drøftelser, der havde været. 
  
Problematikken har fyldt meget både i tillidsmandskredsen og i LPO's 
medlemskreds, og efter et meget langt tilløb lykkedes det d. 17. 
februar 2014 endelig at få et møde om nærværende i stand. På mødet 
deltog ud over LPO DSB, både Dansk Jernbaneforbund, DSB 
Sikkerhed og DSB Personale. Selv om mødet – ikke uventet – viste en 
række overensstemmelser og misforståelser, lykkedes det at nå til 
enighed om nogle konkrete initiativer, bl.a. samarbejde om en fornyet 
gennemgang (og evt. tilpasning) af procedurer for håndtering 
af signalforbikørsler, indplacering i sikkerhedsmatricen, mv. Der var 
desuden enighed om, at der skulle findes en procedure for håndtering 
af de sager i sikkerhedsmatricen, som ligger før april 2013. 
  
Da handling – af hensyn til de, der risikerer at komme i klemme, dvs. 
de der p.t. er placeret i gult, orange eller rødt felt – er tvingende 
nødvendigt, var der på mødet enighed om nogle meget korte 
tidshorisonter for arbejdet. 
  
LPO DSB forventer at kunne give en mere fyldestgørende information 
om nærværende medio marts. Det vil i så fald ske via en 
medlemsinformation. Derudover håber vi at kunne uddybe yderligere i 
næste nummer af Det Blå Blad.



!

 !!!! !
LPO DSB’s ordinære generalforsamling !

 Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 13.15 !
Hotel Gammel Havn !

Gothersgade 40 !
7000 Fredericia !

Der er følgende forslag til dagsorden: !
1. Mødets åbning !
2. Fastsættelse af forretningsorden !
3. Valg af generalforsamlingens tillidsmænd !
4. Aflæggelse af beretning !
5. Orientering om økonomi !
6. Behandling af indkomne forslag !
7. Valg !
a) Næstformand (4 år) !
b) Områdegruppekasserer (4 år) !
c) 2 hovedbestyrelsessuppleanter (2 år) !
d) 2 bilagskontrollanter (2år) !
e) 1 bilagskontrollantsuppleant (2 år) !
8. Indlæg ved indbudte gæster !
9. Mødets afslutning !
Har du som medlem lyst til at overvære generalforsamlingen, så meddel det venligst 
til Hans Schøn Merstrand på mail hamer@dsb.dk senest den 10. marts 2014. !
Generalforsamlingen starter med en lille frokost kl. 12.30 og afsluttes 
med en lille middag (husmandskost) omkring kl. 17.30. !



Vedr. tunneltjek… 
!

SIN DSB cirkulære 
159/2013, 160/2013 og 

114/2014 
(samme cirkulære – mange 

numre…) 
!

 Efter mange ærgrelser og 
frustrationer blandt 
lokomotivpersonalet, har 
bagsideredaktionen – via 
vores kilde i NSA – søgt at 
finde ind til sagens kerne. 

!
Vores fløjteblæser fra 

Washington har opsnappet 
en mail, hvori 

Jernbanesikkerhed 
tilsyneladende vedgår, at 

informationen om 

er 
!
                

'et


