Det Blå Blad
Nr. 3 - 2014

Leder!
Besøg på Christiansborg!
En forårsdag jeg aldrig glemmer!
EUM4 forsat!
iPad eller ny PC!
Studietur!
Læserbrev!
Lokalindlæg!
Bagsiden “Hullet er….”!

!

UDGIVER AF DET BLÅ BLAD ER LPO-DSB

Det Blå Blad!
Udgives af :!
Lokomotivpersonalets!
Områdegruppe DSB!

!

Redaktør:!
Peter Kanstrup!

!

Henvendelse til Det Blå Blad:!
detblaablad@live.dk!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Ansvarshavende redaktør!
Søren Max Kristensen!
Bernstorffsgade 20, 3. sal. vær. 330!
1577 København V!

!

Skribenter:!
Jesper Rodkjær Pedersen!
Thomas Knudsen!
Hans Schøn Merstrand!

!

Redigering:!
Jørn Weiss!

Indlæg til næste nummer indsendes !
senest den.11. august 2014 til:!

detblaablad@live.dk!

!

ISSN: 2246-2457 !

Troværdig ledelse…!

!Af: Søren Max Kristensen,
områdegruppeformand

!

Troværdig ledelse er en forudsætning for,
at en virksomhed kan have en sund
udvikling og et ligeværdigt samarbejde
med personalet. Troværdigheden
indebærer, at ledelsen spiller med åbne
kort, at tillid er en grundforudsætning og at
indgåede aftaler overholdes. At der altid
opnås enighed mellem ledelsen og de
faglige organisationer er ikke en
forudsætning. Der kan selvfølgelig være
sager, hvor parterne står langt fra
hinanden. Det er kun naturligt. Men det er
altafgørende, at alle sager behandles med
gensidig respekt, og at der altid er en åben

og konstruktiv dialog. Er der det, vil det
ofte være muligt at finde fælles løsninger.
Kan enighed ikke opnås, er det lettere at
acceptere, hvis man har prøvet i åben og
ærlig dialog.!

!

Derfor var det med meget stor beklagelse,
at LPO DSB måtte udsende
medlemsinformation nr. 9/2014
vedrørende udstationering fra Aarhus til
Grenå/Odder. I Aarhus har lokalgruppen
og den lokale ledelse godkendt, at der
findes en udstationeringsreserve. Derfor er
det meget uheldigt, for ikke at sige
uacceptabelt, at ledelsen ikke benytter sig
af denne reservestyrke.!

!

Lokalgruppen har selvfølgelig gjort den
lokale ledelse opmærksom på problemet,
men ledelsen mener ikke, at de er
forpligtet til at overholde den aftale, de selv
har indgået. Derfor havnede sagen på
driftschef Rolf Møller Pedersens bord.
Heller ikke her var der forståelse for, hvad
troværdig ledelse omhandler. Argumenter
for hvorfor der ikke er tale om aftalebrud,
blev fremført. Da de ikke holdt, fandt
ledelsen blot på nye argumenter.!

!

LPO DSB er helt uforstående over for
denne fremgangsmåde. Vi tilbød oven i
købet en mindelig ordning, således at
ledelsen kunne leve op til den aftale, de
selv har indgået, uden at de ville tabe
ansigt. Ledelsen var ikke interesseret, men
påkaldte sig blot ledelsesretten.!

!

LPO DSB gjorde gentagne gange
opmærksom på, at det ikke kun er en
lokalaftale som ledelsen ikke lever op til.
Det er også turvalgsaftalen, og derved
organisationsaftalen, som ledelsen er på
kant med. Men det anerkender ledelsen
ikke. !

!

LPO DSB har derfor bedt Dansk
Jernbaneforbund om en juridisk vurdering.
Mener Dansk Jernbaneforbund, at der er
tale om aftalebrud i juridisk forstand, vil
LPO DSB anbefale DJ at køre en sag mod
DSB i det fagretslige system. !

Uanset om der er tale om aftalebrud i
juridisk forstand, er det fuldkommen
uacceptabelt, at en ledelse ikke vil stå op
til det, som de selv har været med til at
aftale. Det er utroværdigt, og vil skade
medarbejdernes respekt overfor ledelsen.!

blot har gjort som aftalt og oven i købet
påfører virksomheden en unødvendig
udgift i disse sparetider, så skal der en
overordentlig stor fantasi til at forestille sig
et mere positivt resultat af den kommende
MTA.!

!

!
Men det har ledelsen sikkert tænkt på...!!
!

I slutningen af året vil vi igen skulle udfylde
en Medarbejder Tilfredsheds Analyse. Den
sidste var utrolig dårlig. Hvis ledelsen
fortsætter med at tolke aftaler som vinden
blæser, træder på de kollegaer som faktisk

Ovenstående til trods ønskes alle en
god sommerferie

!

Tekstforslag: Artikler, mv. er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller områdegruppens holdning, med mindre der er gjort
opmærksom herpå. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler og læserbreve. Det vil - hvis muligt - ske i samarbejde med
skribenten.!
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Vidste du?

!

At privatisering af passagertrafikken i Danmark formentlig blot fører
til, at man overlader ansvaret, tabet eller fortjenesten (vælg selv) til
et andet lands nationale jernbaneselskab, eller et af deres
datterselskaber (f.eks. Arriva), da der stort set ikke eksisterer større
uafhængige private jernbaneoperatører på markedet

!

Foto: Michael D Petersen. Foto fra Helgoland.

Fotograf Ty Stange

!
!

Besøg på Christiansborg
Af: Lars Rolving Jensen, Morten Schroll Kristensen, begge LPO Aalborg og Peter Kanstrup, LPO daglig ledelse

LPO Aalborg har gennem nogen tid haft
kontakt trafikpolitisk ordfører for
Socialdemokraterne, Rasmus Prehn, som er
valgt i Nordjylland. I starten af 2013 besøgte
Rasmus lokalgruppebestyrelsen, og mødet
forløb så tilfredsstillende, at der efterfølgende
har været en jævnlig kontakt. !
Møderne har givet lokalgruppen indsigt i – og
førstehånds informationer om – den kommende
jernbane til Aalborg Lufthavn, det påtænkte
forsøg med at lade Region Nordjylland
overtage trafikkøberansvaret for
regionaltrafikken samt en masse andre ting.

Omvendt kunne vi give Rasmus et indtryk af,
hvad der rørte sig på vores arbejdsplads i DSB.!
Rasmus har givet udtryk for, at han betragter
vores møder som meget givende, og i
lokalgruppen oplever vi en meget lydhør
politiker. !
Vi blev derfor meget glade, de Rasmus i foråret
2014 inviterede os over i Folketinget. Både for
at se ”Borgen” og for at møde andre
trafikpolitiske ordførere. Invitationen omfattede
også LPO DSB’s daglig ledelse samt DJ’s
næstformand Preben Steenholdt Pedersen. !

!

Mødet fandt sted torsdag d. 8. maj, på en dag,
hvor Transportudvalget skulle drøfte mulige
ændringer i den grænseoverskridende
lastvognstrafik, den såkaldte cabotagekørsel. !

!

Dette møde var fastsat til om formiddagen, og
vi skulle så komme over middag. Ideen var, at
vi først skulle have en rundvisning og dernæst
et møde med medlemmer fra
Transportudvalget. Det viste sig (desværre for
os), at der samme dag, og forud for drøftelsen
af cabotagekørsel, var en meget livlig debat i
folketingssalen om børnecheck og andre
sociale ydelser til EU borgere som bor og
betaler skat i Danmark, en sag som på det
tidspunkt – nogle få uger før valget til EU
parlamentet – optog rigtig mange politikere. !

!

Mødet trak ud, så da vi kom til Christiansborg
var tidsplanen fuldstændig væltet. Rasmus tog
sig dog tid til en spændende rundvisning, men
måtte pludselig overlade os til sin sekretær, da
der nu skulle stemmes i sagen om
børnechecken. Det skal her bemærkes, at man
bestemt ikke skal stå i vejen, når der kaldes
afstemning i Folketingssalen, og politikere fra
de mest fjerne afkroge af det store hus, iler af
sted for at afgive sin stemme. !
Vi blev nu fulgt til tilhørerrækkerne, hvor vi
overværende slutningen af
børnechecksdebatten, afstemningen om
samme og de indledende bemærkninger om
cabotagekørsel. Interessant og lærerigt, og i
øvrigt ret tankevækkende så meget form,
procedure og tradition fylder i det daglige
arbejde på ”Borgen” (ikke dermed sagt, at der
ikke også er indhold ☺)!

!

Den stærkt forsinkede tidsplan og
trafikpolitikernes igangværende drøftelse af
cabotagekørsel i Danmark gjorde, at det ud
over Rasmus Prehn, kun var Henning Hyllested
fra Enhedslisten, som kunne afse tid til at
mødes med os. Tidspresset til trods, blev
mødet bestemt udmærket, om end bredden i
debatten naturligvis var savnet. !

!

Vi fik sat fokus på både lokomotivpersonalets
generelle bekymring over udviklingen i DSB,
bl.a. i forhold til kommende trafikkontrakt,
udliciteringer, udfordringer omkring
privatiseringer og vores oplevelser med
virksomhedens nuværende ledelse. Samtidig
var der også tid til en drøftelse af det regionale
ønske om at overtage al lokaltrafik i
Nordjylland, et ønske som efterlader nogle

store udfordringer af både økonomisk,
infrastrukturmæssig og personalemæssig
karakter.!

!

Mødet mundede ud i en opfordring fra Rasmus
Prehn og Henning Hyllested til os faglige om at
følge op på nærværende initiativ og søge
politisk indflydelse, hvor det er muligt. På
baggrund af en konkret sag og nogle
oplysninger om, hvordan ledelser i
jernbaneselskaber prøver at gøre deres
indflydelse gældende, opfordrede de samtidig
til, at Dansk Jernbaneforbund og LPO gør et
endnu større arbejde for at sikre at vores
holdninger bliver kendt i politiske kredse. Helt
konkret mundede det ud i en aftale om, at Det
Blå Blad fremover (er allerede sket) sendes til
samtlige medlemmer af Transportudvalget.!

!

En anden lære er, at ALLE lokalgrupper bør
søge politisk indflydelse og få gjort opmærksom
på de problemer og udfordringer, vi tumler med
i vores hverdag. Enten direkte i forhold til de
lokalt valgte politikere, eller via lokale /
regionale interesse organisationer, f.eks. LO.
Områdegruppen har i øvrigt på et efterfølgende
møde d. 20. maj drøftet dette og besluttet at
arbejde videre ud af det spor. !

!

Man skal nemlig ikke tage fejl. De folkevalgte
er meget interesseret i vores oplevelser og
holdninger. Problemet for dem er jo ofte, at de
ikke har tilstrækkelig mange kontakter til
borgerne (os), og derfor ofte ikke ved, hvor
”skoen trykker”. Vi skal sørge for, at de bliver
klædt ordentlig på fra vores side, ikke mindst
når der skal tages politiske beslutninger, som vil
påvirke vores hverdag. I modsat fald har de jo
kun embedsværket, dvs. Ministeriet,
Trafikstyrelsen, Banedanmark, DSB’s ledelse,
mv. at støtte sig til, hvilket vi på ingen måde
finder betryggende…
Fotograf Henrik Sørensen

Togkapring - en forårsdag jeg aldrig glemmer

Af: Lokomotivfører Bo Nygaard, Fredericia (fortæller)
og lokalredaktør Palle Dahl (skribent)

!

Det var en varm forårsdag. Skærtorsdag.
Jeg gik hjemme på vores lille landsted.
Hyggede mig med min bedre halvdel, og
skulle bare lige på arbejde om aftenen.
Derefter skulle vi to gamle rigtigt nyde
resten af påsken, for børnene var ikke
hjemme. Jeg havde ingen anelse om at
denne dag, ville blive en dag, jeg aldrig
glemmer!

!

Jeg tog af sted på arbejde lige før midnat, fik
tjekket ind og gik over til mit tog, som denne
nat var en IC4. Som altid når jeg kører IC2
og IC4 tjekker jeg lige, at førerrumsdørene
er låst, så der er styr på, hvem der er hvor,
da man er stort set altid alene i toget når
turen går mod Esbjerg. Det var også
tilfældet denne nat med tog 3376.
Strækningen er blevet enmandsbetjent, og
togpersonalet er desværre en saga blot,
også selvom toget tit transporterer både
fulde, påvirkede og højtråbende passagerer
ud i natten.

!

Af sted mod Esbjerg. Intetanende at der
lige bag døren til mit førerrum, sad en
person der lidt senere skulle ændre mit liv.
En del glade unge mennesker står på i
Kolding. Humøret er højt og de fleste har
kigget lidt dybt i påskebajerne. Ud af Kolding
hører jeg støj fra passagerafsnittet lige bag
mig. Smiler lidt ved mig selv og tænker at de
branderter nok har bedst af at komme hjem
og sove. Jeg når lige at tænke, at dette IC4
tog egentligt spinder som en lille mis, inden
det uventet banker bestemt på døren.

!

Nå, så er de unge mennesker nok blevet
uvenner, eller også er der en af dem, der har
brug for min hjælp. Jeg drejer stolen,
strækker mig lige så lang jeg er, og kan lige
netop nå at daske til
nødåbningshåndtaget, så
døren springer 10 cm op.
Døren bliver lukket helt op
og i den står en oprevet
mandsperson. ”Hvad kan jeg
hjælpe dig med?”, spørger
jeg venligt.

!

Til min store forundring
kommer han hen mod mig, og

trækker pludselig en stor kniv frem. Og jeg
mener stor kniv! Tænk på en mellemting
mellem Crocodille Dundees ”That’s not a
knife” og Steven Seagals kokkekniv. Så er
størrelsen ved at være på plads! F… noget
lort!

!

Han siger en hel masse på kort tid, er
meget oprevet, og vil tale med Fredericias
borgmester eller pressen. Han gør det
lysende klart for mig, at han og jeg bliver i
førerrummet til han har fået sin vilje. På det
nanosekund gik der mange tanker gennem
mit hoved. Hvem var han? Hvad skulle der
ske nu? Ville han bruge kniven? Var det slut
nu? Hvad med mine glade passagerer?
Mange tanker på kort tid.
Pludselig overrumplet og noget bagud på
point i mine normalt trygge rammer. Jeg
havde kun min daglige LA, bremsesedlen og
min køreplan liggende til at forsvare mig
med. Så efter en lynhurtig risikoanalyse blev
det kun til: ”Kom ind og luk døren efter dig”.
Så var han i det mindste væk fra
passagererne.

!

Jeg bor selv i området syd for Kolding
og ved, at strækningen fra Kolding til Esbjerg
er berygtet for at transportere personer, der
handler med – eller bruger – narkotiske
stoffer. Selv togpersonalet på IC togene er
rædselsslagne overfor disse passagerer og
føler sig ofte usikre og truede uden at have
værktøjerne til at kunne sætte en effektiv
stopper for deres hærgen i togene. Var det
sådan en klovn, der nu stod lige bag mig
med en meget stor grim kniv? Som vi siger i
Sønderjylland: ” Lorten var lagt, nu var det
vist kun at få ryddet op!”

!

Mens vi rullede videre mod Lunderskov,
blev jeg nødt til at spørge lidt ind til hans
planer og hvad han ønskede, at jeg skulle
gøre for ham. Han havde kun det ene ønske
at komme i kontakt med Fredericias
borgmester, eller pressen,
da han mente, at han var
svigtet af Fredericia
kommune. Det viste sig, at
han var en tidligere udsendt
soldat, der havde udviklet
PTSD, men ikke kunne få
den hjælp, han havde brug
for. Dialogen var efter
omstændighederne

nogenlunde rolig, så jeg spurgte hvad der
skulle ske, når vi om ganske kort tid ankom
til Lunderskov? Var det OK, at vi stoppede og
satte passagerer af? I givet fald blev jeg jo
nødt til at få lov til komme op af stolen for at
sætte i gang ved sidevinduet. Han trådte et
skridt tilbage. Vi satte folk af og fortsatte
derpå.

!

Jeg kunne fornemme, at der nok var lidt
huller i hans plan. Så næste spørgsmål var,
hvor vores rejse så skulle gå hen? Jeg
foreslog, at vi kunne standse i enten Vejen,
Bramming eller eventuelt køre hele vejen til
Esbjerg. Min påstand var, at hvis vi skulle
have folk i tale på denne tid af natten, var
Esbjerg nok det rigtige sted at køre hen. Det
faldt i god jord, og jeg fik i samme omgang
lov til at standse normalt på vejen derover,
så vi kunne få passagererne listet ud af
toget. Den skjulte agenda var naturligvis, at
jeg fik købt Politiet kostbar tid til at reagere.
Så vidt så godt

!

Så var det tid til at få fortalt omverdenen,
hvad der egentligt foregik, og ingen vidste
endnu, at min ubudne gæst var ude for at
lufte sin kniv. Jeg foreslog ham at bruge
strækningsradioen, så FC kunne sørge for, at
der stod folk til at tage imod os, når vi nåede
Esbjerg. Også det accepterede min ubudne
gæst. Bagtanken var selvfølgelig, at så var
der bevis på bånd, hvis han senere
besluttede sig til at lave kebab ud af mig.

!

Jeg kaldte FC og forklarede, hvad der
foregik. Der blev noget stille i den anden
ende og begejstringen blev ikke større, da
jeg fortalte FC, at han nu fik knivmanden i
røret. Men sådan blev det. Hvad de talte om,
står totalt hen i det uvisse. Jeg benyttede
tiden til at fintænke lidt over, hvad det var
for noget rod, jeg var havnet i.

!

Vejen lå nu lige om hjørnet, og jeg ville
tilbyde ham en vej ud af den håbløse
situation, han havde bragt os i. I Vejen har
du to valg, sagde jeg til ham. Hop ud af
døren i venstre side og forsvind det bedste
du har lært. Så kan Politiet begynde at lede
efter dig, når de opdager det. Alternativet er,
at bliver her og gør det færdig, du har sat
gang i. Han valgte at blive.

!

Jeg forsøgte efter bedste evne at sprede
lidt god stemning i den noget anspændte
atmosfære. Knivmanden virkede også lidt
mindre anspændt og spurgte pænt om han
måtte tænde en smøg. NEJ for fanden da! I
DSB bliver vi skudt for mindre end det, og

desuden er der røgmeldere spredt rundt
omkring med løs hånd. Inden jeg var færdig
med min tale, havde jeg dog kørt vinduet,
han stod ved, lidt ned. Ryg du nu bare, vi
har vist større problemer end det i nat! Jeg
har heller ingen billet sagde knivmanden! Så
sprang kæden fandeme af. Nu skulle han
bare ud af mit tog. Ingen gyldig
rejsehjemmel? Så stopper legen sgu! Nå,
spøg til side. Til hverdag er det ikke så
vigtigt, så det var det nok heller ikke lige nu.

!

Lige inden toget ankom til Esbjerg blev han
urolig igen, åbnede døren ud til
passagererne og gennede dem bagud i
toget. Der blev ”øffet” lidt derude, men de
fortrak hurtigt. Gad vist om de så kniven?

!

Ved ankomsten til spor 2 i Esbjerg var
stationen blevet afspærret af omkring 15-20
betjente med og uden hunde, der var
mærkeligt stille. Jeg skyndte mig at frigive
dørene, så de sidste passagerer kunne
komme ud af toget. Mit indtryk var, at de
tilbageværende passagerer først opdagede,
at der var noget helt rav ruskende galt, da
Politiet tog imod dem og i al hast fik dem
gennet bagom toget og ud af banegården.

!

Knivmanden var meget optaget af om
politiet kunne komme ind til os. Jeg kunne
berolige ham med, at det ikke lader sig gøre
i en IC4. Dørene har de været heldige med.
De er stabile, og der skal bruges nøgle
overalt for at komme ind.

!

Fortsætter på side 16.

!

Artikelserien om fagbevægelsen
og dens udfordringer
fortsætter…

!

I dette nummer skulle vi have bragt en
artikel om kampen for overenskomster og
deres betydning for både
arbejdsmarkedet og den enkelte.
Af pladshensyn er denne artikel udskudt
til næste nummer af Det Blå Blad,
som udkommer ca. 1. september 2014.

I det tidlige forår blev de første hold sendt
ad sted på den nyeste version af efteruddannelsen og oplevede her nogle lidt anderledes
kursusdage end man havde været vant til.
Der var i Det Blå Blad 1-2014 en artikel omkring, hvorledes det ville komme til at foregå
og der har været sendt flere mails, mv. fra
ledelsens side omkring emnet.
Siden de første hold har kørt, har der også
været livlig snak og diskussion på stuerne
rundt omkring i landet. Snakken har gået
meget på den øgede sværhedsgrad og omkring, at de test man får undervejs nu udelukkende foregår på computer. Men hvad synes de folk som har været af sted? Hvordan
har man oplevet disse ændringer som deltager? Hvordan har man oplevet det som instruktør?
Det Blå Blad har spurgt to undervisere og en
lokomotivfører, der har været på det nye
EUM4 kursus. Det første interview med LKI
Rene Henri Rasmussen som sad med i
LKI’ernes projektgruppe, der skulle forberede efteruddannelsen, blev bragt i Det Blå
Blad 2-2014. I dette nummer følger interviews med lokomotivfører (K) Henning Lass
og LKI Mogens Funch Hansen.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Lkf K Henning Lass
Inden kursets afholdelse havde jeg deltaget
i noget, man vist kaldte eksamenscafé. Det
blev afholdt ved vores pauselokaler. Her var
der en LKI’er, der havde fået lavet nogle
prøvespørgsmål i det nye system, som prøverne bliver afholdt i. Man kunne så få en
slags prøve-prøve og lige få en fornemmelse
af, hvordan det ville komme til at foregå på
selve kurset. Derudover havde jeg læst artiklen, der var blevet skrevet til Det Blå Blad
omkring EUM4. Jeg er også kørelærer og
havde været så heldig, at LKI Kasper Eliassen deltog på et af vores seneste kørerlærermøder, hvor han holdt et oplæg og fortalte lidt om kurset.

!

Efter at have været af sted synes jeg, at det
har været et rigtig godt kursus. Jeg synes
også, at det er rigtig godt, at man har adgang til mange af spørgsmålene på forhånd
via www.bane-eksamen.dk, hvor man kan
teste sig selv lidt. Nogle af spørgsmålene bør
efter min mening tilpasses bedre. Der er

EUM4
Henning Lass

“Jeg synes måske, at
man på den sidste dag
skulle prøve at finde
noget bedre materiale
at arbejde med”

!
!

nogle fælder, som jeg synes er lidt forkert
stillet op. Men som sagt er det overordnet
blevet et bedre kursus. De af os, som havde
rodet lidt med hjemmesiden inden kurset,
havde klart en fordel. Jeg vil bestemt foreslå
folk at kigge på spørgsmålene på forhånd,
inden de tager på kursus.

!

Jeg synes, det er rigtig godt, at man efter
prøven får svaret her og nu. Før kunne der
gå flere dage næsten uger inden, at du reelt
vidste, om du havde bestået eller ej. Nu
kommer svaret med det samme, og du får
oplyst, hvilke fejl du eventuelt har. Her har
du så muligheden for at gå direkte ind og se
dem med det samme.

!

Jeg synes ikke personligt, at jeg oplevede
den øgede sværhedsgrad. Specielt ikke hvis
man som tidligere nævnt havde været inde i
eksamenssystemet og gjort sig bekendt med
det. Man kan så diskutere, hvad man synes
om, at nogle spørgsmål på sin vis er kendte

på forhånd. Jeg ser det blot som, at man har
taget noget læring på forhånd, og det er efter min mening kun en god ting. Multispørgsmålene er jeg måske ikke helt glad for.
Der så jeg hellere, at man delte det lidt op,
så man fik måske et halvt point pr. rigtig
svar eller noget i den retning. Jeg synes ikke
så godt om, at et enkelt forkert svar gør en
hel opgave forkert.

!

For mit vedkommende oplevede jeg i løbet
af en af prøverne, at et billede til et af
spørgsmålene ikke blev hentet helt ned. Jeg
var derfor nødt til at lave en genstart af det
spørgsmål. Da jeg gjorde det, lavede systemet et nummer med mig, hvor det sprang 3
underspørgsmål over, hvilket jeg ikke umiddelbart havde en chance for at se. Sådan
noget bør ikke kunne ske. Det kunne for
nogle være lige de 3 spørgsmål, der betyder,
at de består prøven. Det er en ting, som
man bliver nødt til at få styr på.

Jeg var på det 2. hold, der blev undervist i
København, og af den grund var der selvfølgelig lidt børnesygdomme hist og her. Vores
undervisere skulle også lige nå at finde en
form på det hele, men jeg synes helt overordnet, at kurset var blevet sat godt sammen. Jeg synes, at vores undervisere var
gode. Lytter man med i løbet af undervisningen, så er man bestemt også hjulpet godt på
vej til at bestå sin prøve senere på dagen.

!

Jeg synes måske, at man på den sidste
dag skulle prøve at finde noget bedre materiale at arbejde med. Har man kun de grundlæggende litra på sit depot, så har man ikke
prøver på den tredje dag, men derfor skal
man jo stadig have noget gavn af undervisningen. Det materiale, der blev brugt på vores hold i København på tredjedagen, var
ikke helt godt nok.

“Dansk Jernebaneforbund udtaler….”

Kilde: www.facebook.com/danskjernbaneforbund?fref=ts, 7. april 2014

DSB’S ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER STIGER – MEDARBEJDERNE MÅ BØDE IGEN
Samtidig med at Dansk Jernbaneforbunds medlemmer er blevet mere effektive, er DSB’s administrationsomkostninger steget betragteligt. Overforbrug af konsulenter, mange og store fratrædelsesordninger i direktionen er blot nogle af de målbare problemer DSB’s ledelse har.
Omkostningerne i administrationen fortsætter med at stige og nu ønsker DSB så, at medarbejderne i produktionen skal betale endnu engang.
Dansk Jernbaneforbund er nu blevet mødt med nye krav om forringelser af arbejdstidsreglerne og DSB
havde en illusorisk drøm om, at Dansk Jernbaneforbund ville indgå endnu en effektiviseringsaftale inden aftalen for 2014 overhovedet er effektueret.
Forringede muligheder for overarbejds-betaling, længere arbejdstid, højere norm og nedgang eller helt
fjernelse af flere løntillæg er blot nogle af de helt uanstændige krav DSB nu forsøger sig med.
Ydermere forsøger DSB nu at fjerne den betalte spisepause for samtlige ansatte i DSB. For medlemmer i
Dansk Jernbaneforbund er det blot et forsøg fra DSB’s side på at hæve normen med 30 min.
Dansk Jernbaneforbund går gerne i spidsen for samtlige andre faglige forbund med et fælles rungende
NEJ.
Hvornår dette vanvid stopper, kan man kun gisne om.
Dansk Jernbaneforbund har forgæves forsøgt at orientere DSB om den danske model, hvor man fremsætter
krav om ændringer til overenskomsterne ved overenskomstforhandlingerne. Problemet er blot at DSB betragter den danske model som et urimeligt indgreb i deres ledelsesret.
Dansk Jernbaneforbund har klart afvist DSB’s ønsker og igen fremsættes der så trusler fra virksomheden.
Men Dansk Jernbaneforbund har meddelt, at der ingen forhandlinger bliver og truslerne er vi efterhånden vant til.
Derfor udsender forbundet derfor denne information. Medlemmerne skal vide, at uanset hvor effektive de
bliver i produktionen, nytter det ingenting, når ledelsen ikke har det mindste styr på omkostningerne
og kræver at ”folket på gulvet” må betale deres overforbrug, resultatlønninger og fede bonusordninger.
Gad vide om politikerne helt har lukket øjnene.

EUM4 fortsat!
“Det er også vigtigt at være opmærksom på de
deltagere, som ikke læser helt godt”

Af: Thomas Knudsen, redaktionsudvalget

Nedenstående er en fortsættelse af vores artikel om EUM4.

!

LKI Mogens Funch Hansen
Personligt følte jeg mig en anelse
uklar på, hvad der skulle ske, da vi
nærmede os de første gange, hvor
vi skulle til at undervise. I forhold
til indhold og spørgsmål minder det
dog en del om EUM3. Kampen lå for
mig at se, mest i at få de
elektroniske spørgsmål klar til de
første undervisninger. Det skal dog
siges, at jeg op til iværksættelsen
af EUM4 havde en del andre
arbejdsopgaver, som ikke havde nogen umiddelbar relation til
efteruddannelsen. Det kan godt være, at det har haft en indflydelse på, hvor
klar jeg følte mig.

!

Jeg synes i og for sig, at det er et godt
kursus, der er blevet stykket sammen,
men jeg synes ikke, der er meget tid til
de forskellige ting, som skal gennemgås.
Som underviser tænker jeg over, hvor
man skal lægge vægten af
undervisningen. Er det på nyheder eller
måske på noget, der har mere direkte
relevans i forhold til de spørgsmål, der
bliver stillet i løbet af prøven? Der er
rigtig meget indhold, og det er altid i
starten af en ny efteruddannelse noget
med at prøve sig frem for at se, hvor
vægten skal være.
Hvis man skulle gøre det anderledes, så
kunne det være interessant at lave en
liste over f.eks. de ti mest gængse fejl
på en given litra eller ude i driften rent
SR-mæssigt. På den måde kunne man
fokusere kræfterne i undervisningen.
Året efter kunne denne liste revideres,

så man hele tiden kørte en ny top ti
liste.
At prøverne nu foregår over en
computer, har jeg det rigtig godt med.
For mit vedkommende skulle jeg før i
tiden side derhjemme om aftenen efter
undervisningen og rette prøver klar til
dagen efter. Jeg sad og rettede den
halve nat og skulle samtidig stykke
noget sammen, som jeg kunne
undervise ud fra dagen efter i forhold til,
hvilke besvarelser folk havde. Den vej er
det blevet langt nemmere. Svaret på,
hvordan prøven er gået for den enkelte,
kommer jo lige med det samme.

!

Man skal fra deltagernes side være lidt
forsigtige med, at der ikke kommer
jubelscener rundt omkring i lokalet,
mens andre endnu ikke er helt færdige
med deres prøver. Det er også vigtigt at

hvilke besvarelser folk havde. Den vej er
det blevet langt nemmere. Svaret på,
hvordan prøven er gået for den enkelte,
kommer jo lige med det samme.

!

Man skal fra deltagernes side være lidt
forsigtige med, at der ikke kommer
jubelscener rundt omkring i lokalet,
mens andre endnu ikke er helt færdige
med deres prøver. Det er også vigtigt at
være opmærksom på de deltagere, som
ikke læser helt godt. Der kan man
diskutere om layoutet er det rigtige - om
det gør det nemt at læse og forstå
spørgsmålene. Til sidst har vi stadig
nogle enkelte kolleger, som er en smule
angste for computere. Der skulle måske
gøres nogle tiltag i forhold til disse
kolleger. Der dukker et par stykker op
nu, når vi er i gang med prøverne, og
man kan tydelig se, at de har svært ved
det. Der skulle måske overvejes nogle
kurser, der giver vores kolleger med
besværligheder i sprog eller computer en
ekstra hjælp.

!

Det har undret mig lidt at nogle
spørgsmål indeholder sproglige fejl. Det
er nogle enkelte spørgsmål, det her
drejer sig om, men det skal rettes.
Spørgsmålene kunne misforstås, og de
skal være entydige. Jeg mener ikke, at
de omtalte spørgsmål er direkte
forkerte, men de kan diskuteres. Det er
som sagt langt hen ad vejen de samme
spørgsmål, som blev benyttet til EUM3.
Før kunne man lige rette op på den slags
misforståelser, fordi prøven blev rettet af
mennesker, men som prøven foregår nu,
så ryger svarene direkte ind i en
database, og prøven rettes øjeblikkeligt
af computeren. Det kan give lidt
problemer, men i det store hele tror jeg
dog ikke, at det er en væsentlig faktor i,
om en lokomotivfører består eller ikke
består sin prøve. Men irriterende er det
da. Det er i sidste ende de litra
ansvarlige, der står for spørgsmålene.

Mig bekendt har der været 8-10
ændringer eller omskrivninger af
spørgsmål, siden vi er gået i gang. Det
er dog ikke et tal, som jeg vil lægge
hovedet på blokken for.

!

Det positive ved systemet er jo, at man
har fået et værktøj, hvor man kan gå ind
og træne og prøve systemet af inden, at
man skal på efteruddannelsen. På den
måde kan man få testet nogle af
spørgsmålene af inden den endelige
prøve. Der er måske en risiko for, at det
kan blive et spørgsmål om udenadslære i
stedet for, at folk rent faktisk kan deres
stof og ved hvorfor det korrekte svar på
et givent spørgsmål er korrekt. Jeg har
ingen konkret viden om, at det forholder
sig sådan, men det er en frygt, som jeg
kan have. Alt i alt synes jeg dog at
onlinesystemet og databasen med
spørgsmål er vejen frem.

!

Den øgede sværhedsgrad synes jeg
ikke er noget, der har haft nogen særlig
konsekvens. Der hvor jeg har kunnet se
en ændring er på multispørgsmålene.
Uden at kende nogle direkte statistikker
på det, er det min oplevelse, at det er i
de opgaver, at nogle kan have haft
problemer. Alligevel tror jeg at disse
spørgsmål er den rigtige vej at gå. Det
er en måde at bygge et spørgsmål op
på, så vores sikkerhedsstof sættes ind i
nogle sammenhænge, som gør det mere
konkret og virkelighedsnært. Om det er
den endelige form, at det skal have, kan
man jo altid diskutere, men det må tiden
og erfaringen vise. Ideen med
multispørgsmålene er efter min mening
den rigtige.

!

Det kan være lidt svært at komme rigtig
i dybden på kurserne. I København og
generelt på de store depoter er der 12
mand på kursus ad gangen, og det er
mange mennesker, hvis man skal have
en god og åben dialog og få afdækket

alle 12 mands styrker og svagheder. Jeg
forestiller mig, at det nok er lidt
nemmere på de mindre depoter.
Vi har fået lidt mere tid, end vi havde
før, hvilket er rigtig godt. Jeg kunne dog
godt tænke mig, hvis det var muligt med
et lidt mere åbent forum. Lidt mere
deltagerorienteret. Det er selvfølgelig
vores job som undervisere at sørge for
dette, men det kan da være en
udfordring, når man skifter til en ny 12
mands besætning en gang om ugen.
Der så jeg personligt gerne, at man som
deltager var ude i god tid og kom med
input til, hvad man syntes der burde
gennemgås på ens kursus.
Jeg synes, at det kunne være
interessant at lave forsøg, hvor man
startede dagen med at tage prøverne i
stedet for at slutte med dem. Det kunne

give os som undervisere en bedre pejling
om, hvor vi skal fokusere
undervisningen. Jeg forestiller mig i
hvert tilfælde, at det ville være en måde
at gøre det på fremadrettet. Men det er
klart, at der skal nogle erfaringer og
noget viden på bordet i forhold til dette
før, det skulle være noget, at man
sætter i system. Det er blot nogle
tanker, som jeg har gjort mig omkring
en fremtidig efteruddannelse.

!

Som en afsluttende bemærkning vil jeg
sige, at jeg helt overordnet set hører
positive ryster fra LKI kolleger og fra
dem, som har deltaget indtil videre. Det
er et godt kursus, der er skruet
sammen, og det er den rigtige vej, som
vi er på vej hen ad.

Foto Palle Dahl: P-risten i Fredericia også en Lkf arbejdsplads.

Nekrolog

!
Lokomotivfører Per Wissing Laursen, Aarhus
!

!

!
!

!

Af: Lars K Andersen, LPO Aarhus

Det var med stor sorg, at lokalgruppen i Aarhus modtog meddelelsen om, at vores gode kollega,
lokomotivfører Per Wissing Laursen, mandag den 14. april 2014, havde tabt kampen mod kræften.
Per blev 64 år.!

!

Per startede ved DSB som stationsbetjent den 22. juni 1975. Han blev sidst i 80’erne forflyttet fra
København til Aarhus, hvor han startede i forrangeringen på stationen. Efter nogle år kom Per ud
på P-risten og blev senere indøvet som rangerformand. Da der sidst i 90’erne ikke var så stort behov for stationsbetjente, var Per klar til nye udfordringer. Han søgte ind som lokomotivfører sammen med mange af de gamle arbejdskammerater fra P-risten. I 2000 blev Per færdiguddannet og
det var en meget stolt kollega, der satte sig til rette i førerrummet.!

!

Per var meget grundig i alt, hvad han foretog sig. Hans store interesse var at komponere musik.
Per boede i lejlighed i mange år, men han syntes, det var mange penge at give for at bo. Så han
besluttede sig midt i 90’erne til at købe hus, for det samme beløb, som han betalte i husleje i lejligheden. Det bragte ham så ud på landet, nærmere betegnet Øster-Alling på Djursland. Her fandt
Per sit fristed, med plads til hans elskede katte og sit keyboard. Ud over at finde et billig hus på
landet, fandt Per også et godt naboskab i den lille by. Når man snakkede med Per, var han meget
glad for af at have fundet denne perle af en by at bo i.!

!

Per var usandsynlig hjælpsom, og man gik aldrig forgæves til ham med et problem. Var det muligt,
så hjælp Per, i hvert fald hvis det ikke var tidligt om morgenen, for Per var et udpræget B-menneske, som på jobbet helst kun kørte aften- og nattjenester.!

!

Per boede alene, men da det stod klart at livets ende var nær, blev Per gift med sin gode veninde
Janni, som han havde kendt i mange år. Det blev desværre et meget kort ægteskab, sølle 2 ½
måned. Vores tanker i denne svære stund går til Pers efterladte.!

!

Æret være Per’s minde.

iPad eller ny PC?
Af: Ole Bang, LPO medlem af
Teknologiudvalget

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!

Det er nu næsten 4 år siden, at vi fik
vores nuværende PC. Det betyder, at
den har forrentet sig selv, og en
udskiftning er på vej. På
teknologiudvalgets møde i slutningen af
februar 2014 blev det diskuteret, om vi
skal gå efter det sikre valg med en ny
PC eller gå nye veje med en iPad
løsning.
Projekt ”udskiftning af PC”, kaldet
”Windows 7 projektet”, har man kunne
læse om på abc.dsb det sidste halve års
tid. Man skrev bl.a. at: ”udrulningen af
Windows 7, er et stort og vigtigt projekt
for DSB, som påvirker alle DSB’s
medarbejdere, der anvender en PC og
vil give øget automatisering og
standardisering”.
Det er jo et godt, men også nødvendigt
tiltag, da Microsoft fra d. 1. april 2014
ikke længere opdaterer Windows XP
styresystemet.
Man har dog lige glemt, at de ca. 1200
lokomotivførere, som hver dag sørger
for at DSB’s produktion kører, også har /
bruger en PC. Som der står i det
løsningsoplæg som IT præsenterede for
Teknologiudvalget, så er der nu et
presserende behov for en hurtig løsning.

!

En ny PC vil være den nemme og
overskuelige løsning, men med et
begrænset udviklingspotentiale i forhold
til lokomotivførernes hverdag.
IPad -løsningen har derimod en del nye
ting, som kan gøre lokomotivførerens
hverdag lidt nemmere. Det er bl.a.
hurtig tilgang til DDR, Vis tog,
indmeldingssystem, rejseplan, kamera
m.m. IPad’en leveres med simkort,
hvilket gør, at man har fuld
funktionalitet, der hvor der er 3G
netdækning.
Der er dog en del skepsis blandt flere i
udvalget om, hvorvidt iPad er en god
løsning for lokomotivførerne. Skepsis
går på iPad’ens brugervenlighed,
hvordan vil medarbejderne tage imod
den, vil det være for svært at omstille
sig og vil det fungere i praksis? Der blev
nedsat en gruppe som skulle teste den
iPad som DSB S-tog har. For nemheds
skyld skulle testpersonerne være fra
samme depot (Fredericia).
Testpersonerne blev valgt ud fra, at de
bredt skulle repræsentere
medarbejdergruppen i forhold til IT
erfaring og erfaring med Apples
brugerflade. Til gruppen tilknyttedes der
to supportere fra IT afdelingen, hvoraf
den ene har været med i
implementeringen af iPad’s i S-tog.
Efter en lidt tung opstart har
testgruppen fået afprøvet alle de
relevante ting, som vi skal bruge i vores
arbejde: tilmeldingsprocedure, Vis tog,
DDR, DTO, mail, Ferieplan, osv. IT
folkenes forventning til testgruppen var
egentlig bare at få en tilbagemelding på
den generelle brug af iPad’en, samt på
brugen af DDR og den S50 app, som er
udviklet.

!

Testgruppen er dog nået langt videre,
og er kommet med mange nye løsninger
på vores udfordringer. Eksempelvis løser
det en del af problemerne, når man
logger sig på via den alment tilgængelige
Citrix app, da man derved får adgang til
alle funktioner, som er tilgængelige via
abc.dsb på Pc’en. Altså samme adgang
som man vil bruge, hvis man logger på
DSB intranet fra sin private PC. Denne
løsning er dog kun midlertidig. Målet er
en DSB app, hvor man kan tilgå samtlige
nødvendige programmer og funktioner
både i forhold til de driftsmæssige og de
personalemæssige behov.

!

For at implementeringen kan blive en
succes, så skal de fleste applikationer og
programmer være installeret på forhånd.
Det er også nødvendigt med et trådløst
tastatur til samtlige brugere, da det er en
ergonomisk sundere løsning og iPad’ens
eget tastatur tager næsten halvdelen af
skærmbilledet, hvilket ikke er optimalt.
Samtidig fungerer tastaturet som
beskyttelse for iPad’ens skærm.

overfor iPad løsningen, fra både
testgruppen, LPO
områdegruppebestyrelse og fra
Teknologiudvalget. Den gode portion
skepsis der er, er båret af usikkerhed om,
hvorvidt DSB vil leve op til aftalerne
omkring udvikling af funktioner (apps) og
vores medindflydelse på det videre forløb.
Og naturligvis også en usikkerhed om,
hvordan kollegerne ude på depoterne vil
tage imod iPad’en.

!

LPO DSB’s områdebestyrelse ønsker,
at DSB vælger iPad løsningen som
erstatning for vores nuværende PC for
samtlige lokomotivførere. Det er nu op til
DSB at tage den endelig beslutning.

Ipad på DSB’sk (rødt cover)?

!

Man har forsøgt at sikre sig, at ingen
medarbejdere skal komme i klemme pga.
manglende erfaringer med Applebrugerfladen. Der vil blive uddannet
superbrugere på alle depoter, som skal
hjælpe kollegaerne i gang og sikre, at de
bliver fortrolige med iPad’en i de ca. 2-3
måneder, hvor den overlapper med Pc’en.
Der vil være mulighed for kursus for de,
som er helt på bar bund, og det er aftalt,
at de der vælger selvstudie vil få
tilskrevet 3 timer til afspadsering.
De tekniske udfordringer skal IT
afdelingen løse i samarbejde med os, og
ud fra de erfaringer vi gør undervejs,
således at vi får et godt arbejdsredskab.
Der er en generel positiv tilkendegivelse

Der er i perioden udsendt følgende LPO !

!

DSB medlemsinformationer!
•
Medlemsinformation nr. 08-2014
vedr. konvertering af timer til omsorg!
•
Medlemsinformation nr. 09-2014
vedr. udstationering i Aarhus!
Medlemsinformationerne kan læses på
http://lpo-dsb.dk/informationer/
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Togkapring - en forårsdag jeg aldrig glemmer!

del 2.!

Af: Lokomotivfører Bo Nygaard, Fredericia (fortæller) og lokalredaktør Palle Dahl (skribent)

!

Så gik forhandlingerne med Politiet i gang.
Efter et stykke tid lagde knivmanden pludselig kniven på gulvet mellem mig og døren.
Forhandlingerne fortsatte og jeg så mit snit
til lige så stille at liste en fod ud til venstre
og fik den i små ryk, ubemærket listet helt
hen foran min stol. Små tilfreds kunne jeg
konstatere, at tingene nu var lidt mere lige.
Han kunne bare prøve at række efter kniven,
så ville jeg svinge ham én, så gebisset røg
ud gennem vinduet.

fik lov til at komme hjem til familien i et helt
stykke.

!

Politiet afhørte mig om hændelsesforløbet.
Efter endt afhøring kunne jeg på min mobil
se, at Driften havde ringet til mig undervejs.
Jeg ringede tilbage og fortalte, at manden nu
havde overgivet sig. Lettelsen var stor, men
de havde det problem at kommandoposten i
Esbjerg ikke var pjattede med at have toget
holdende i spor 2 hele natten, og de havde
ikke folk til at flytte skuden. Nu blev jeg godt
nok irriteret! Enden blev, at jeg selv måtte
rigge op igen, slukke lyset, lukke alle døre og
stoppe motorerne. Så gik jeg. Jeg kunne ikke
mere, og ville bare hjem!

!

!

!

!

En kvindelig betjent kom til syne.
”Hun er forhandler, om lidt kommer hun og
blander sig”, sagde han. Og ganske rigtigt.
Hun spurgte til mange ting, ind imellem også
kniven, og jeg tænkte bare: ”Hold da din
kæft, den ligger her under 100 kg lokomotivfører og to Ecco sko str. 47, og her ligger den
godt!” Pludselig vender han sig, kigger mig
dybt i øjnene og spørger, hvor kniven er!
Merde!
Så var det nu! Han får øje på kniven, bukker sig ned efter den, men jeg giver den et
skub, så den ryger helt ud til venstre dør.
Han drejer sig, samler den op og i en glidende bevægelse, kyler han den ud ad vinduet.
Lige dér fik min mave, for første gang siden
knivmandens ankomst, forbindelse med mit
mellemgulv igen. Uha, det var godt, den var
væk.

!

Forhandlingen fortsatte. Så bad min
ubudne gæst mig om at lukke vinduet. ”Er
det nu jeg står af”, spurgte han mig? Jeg så
på ham og sagde, at løbet var ved at være
kørt. Enten kunne vi blive siddende i lang tid,
eller også kunne han, hvis han ville have en
lille chance for at se sin datter blive konfirmeret 14 dage senere, overgive sig.
Selv om han havde fortalt, at han havde medicin med til 48 timer. Og selv om jeg jo
havde mine gulerødder, så vi kunne holde
stand lidt endnu, blev enden, at han bad mig
åbne døren. Han stillede sig ned på perronen, hvor han straks blev lagt i håndjern og
ført bort. Jeg åndede lettet op. Mit mareridt
var endeligt overstået. Han fik hjælp, og jeg

!!

Mens jeg gik på perronen, blev jeg ringet
op af påkørselsvagten, der skulle høre lidt
om, hvad der var sket. Han fik den korte
version af hændelsen, hvorefter han sagde,
at hvis jeg fik brug for hjælp, kunne jeg bare
ringe. Men ellers måtte jeg komme godt
hjem og sove godt. Det var slet ikke det, jeg
havde forventet mig af påkørselsvagten. Helt
fra grundskolen har vi fået at vide, at vagten
stiller uanset hvad. Sørger for at bistå os ved
afhøringer, tager hånd om os og sørger for, vi
kommer helt hjem.
Men sådan er det jo tit når teori og praksis
ikke følges ad. Enden blev i hvert fald, at jeg
selv bestilte en taxa til hjemturen. Det var
Esbjerg ikke leveringsdygtig i den nat, så det
endte med, at der kom en flink chauffør blæsende helt fra Vejen.

!

Og hele turen til Fredericia gik snakken om
alt andet end togkapringen. Privatbilen blev
startet og snuden vendt mod Sønderjylland,
en varm seng og en familie der intet vidste
om, at denne tur meget let kunne have været min sidste tur.
Jeg listede stille i seng, gav fruen et kys på
kinden, fast besluttet på ikke at fortælle
hende noget før næste dag.

!

Vi sov til kl. 10. Jeg stod op og lavede kaffe
til os, hvorefter jeg fortalte om nattens hændelse. Hun blev som ventet meget rystet. Alt
kunne jo have gået galt. Men det skete ikke
og ingen kom heldigvis noget alvorligt til. Så
efter nogen tid fik hun kuløren i ansigtet tilbage.

!!

!

!

!

Lidt senere blev jeg kontaktet af min gruppeleder, Peter Hjeresen.
Vi havde en god samtale, hvor jeg kunne
mærke at jeg ikke stod alene med det, der
skulle ske i tiden efter. Kort tid efter blev jeg
også kontaktet af min formand, Ole Bang fra
LPO Fredericia.
Også han ville høre om hændelsen. Endnu
engang fik jeg ro i sindet, der skulle nok blive
taget hånd om mig. Det tog heller ikke lang
tid før mine gode kollegaer havde fundet ud
af, at det var mig der havde haft den uheldige episode.
Hen over weekenden kontaktede mindst
30-40 kollegaer mig enten pr. telefon, SMS
eller mail og alle ville høre om jeg var OK.
Det lunede i en svær tid.
Der skal lyde en stor tak til jer alle!

Her var der jo ikke kun tale om en brækket
finger, men en sag der kunne være røget
”helt af sporet”.
Preben lovede at ville gå videre med sagen.

!

Dagen efter, altså syv dage efter episoden,
hvor jeg havde fri, havde vores administrende direktør Jesper Lok lagt en kort besked på
min mobil, og senere samme dag havde vores driftschef Rolf M Pedersen gjort det samme.

!

Set i lyset af at en person havde taget DSB’s
materiel inkl. personale og passagerer i sin
forvaring, syntes jeg, at syv dage er lang tid,
før man beslutter sig til at høre, om personalet er OK.
Men det kan godt være, at det bare er mig,
der er lidt nærtagende?
Jeg tror ikke fremgangsmåden ville være den
samme, hvis et fly med passagerer blev
kapret, og det oven i købet havde fået en
lykkelig udgang.
Mon ikke ledelsen ville have været på banen
omgående?

!

Jeg havde i min samtale med Peter Hjeresen
aftalt, at jeg mødte op igen mandag for at
passe min egen tur. Jeg havde hviledag fredag, derefter friweekend.

!

Så jeg var helt sikker på, at jeg var klar
igen mandag. Peter sagde, at jeg endelig
skulle kontakte ham, hvis jeg kom i tvivl om
min beslutning. Det blev dog ikke nødvendigt, og jeg havde en god vagt til Aalborg og
retur.

!

Det sidste der er sket i sagen, er at LPO
DSB har betænkt mig med et lille plaster på
såret, hvilket jeg vil benytte lejligheden til at
sige tak for.
Ingen skal være i tvivl. Jeg elsker mit job og
mine fantastiske kollegaer.
Jeg tager glad af sted på job hver dag, men
at det skal være med livet som indsats, er
ikke rimeligt. Jesper Lok siger, at ”vores passagerer skal tage sikkerheden som givet”.

!

Der skulle gå yderligere to dage inden der
skete mere. Her blev jeg ringet op af Preben
S Pedersen fra DJ, som gerne ville høre lidt
omkring Skærtorsdags episode.
Her fik jeg fortalt, at jeg var noget skuffet
over vores ledelse og deres manglende bekymring overfor deres ansatte.

!

Jeg håber, det også gælder DSB egne
ansatte! Vi ses derude…

!!
!

!

!
Vidste du?
!

At lokomotivpersonalets overenskomst på det private område (DI overenskomsten) ved forhandlingerne i 2014 ikke blev ændret for så vidt angår de centrale
punkter i arbejdstidsreglerne

!

De ligner fortsat langt hen ad vejen vores. Men hvis de er gode nok til det glorificerede private erhvervsliv, hvordan kan de så være et problem for DSB?
.

LPO Københavns studietur 2014

Af: Tekst og foto Ebbe Drögemüller

!

Søndag den 11. maj stod 39
lokomotivførere fra lokalgruppe
København og en enkelt gruppeleder klar
kl. 07.42 til den årlige studietur til Tyskland,
nærmere bestemt til den sydtyske by
Nürnberg. Et navn og en by der får mange
til at tænke på retsopgøret efter 2.
verdenskrig. Byen er dog så meget andet
end krig, nazitid og støvletramp. Efter den
sædvanlige ”hårde udtur”, blev vi
indlogeret på hotel Leonardo i det der vel !

!

!
!
!
nærmest kan betegnes som den lette ende
af byen. !
Et fint hotel med fine værelser og en
ganske imponerende morgenbuffet.
Hotellet lå tæt på den gamle by, Altstadt,
som bl.a. blev nydt på den daglige
spadseretur til vores spisested, Restaurant
Bratwurst Röslein. Et spisested som !
emmede af historie og godt tysk øl
serveret i solide 1 liters lerkrus. Maden var !

gedigen tysk husmandskost, som man
forventer det sådan et sted. Restauranten
bød bl.a. på den sædvanlige !

!

Schweinshaxe til glæde for nogle og til
sorg for andre. Knödel blev der serveret til
næsten alle måltider, så der var flere af
deltagerne, der savnede en dansk
kartoffel. Ingen døde dog af sult på turen
og alle 40 mand trænger efter
hjemkomsten vist til en uge eller to på
lettere dansk kost. !

!

Efter den noget strabadserende udtur tog
vi på 2. dagen hul på det fyldige og
spændende program som vores
sædvanlige studieturplanlægger, Erik
Pedersen, havde lagt. Vi skulle selvfølgelig
ud og se på de store anlæg fra nazitiden
før 2. verdenskrig, hvor Nürnberg dannede
rammen om de store partikongresser der
blev afholdt af nazistpartiet. Især den store
Kongresshalle var et uhyggeligt men
spændende levn fra nazitiden. !

!

Den er nu blevet ombygget og fungerer
som dokumentationscenter for nazitiden
før, under og efter krigen.
Zeppelinerpladsen blev også besigtiget – i
regnvejr – så der var ikke ligefrem kø ved
den berømte talerstol, hvor Hitler holdt
sine mest fotograferede taler. De fleste
kender nok pladsen fra historien, hvor film
viser det store hagekors bliver sprængt i
stumper og stykker af amerikanske tropper
i 1945. !

!

På 3. dagen skulle vi på byrundtur. Der var
flere, der åbenlyst opponerede mod, at vi
gik til stationen. De frygtede nok en
timelang spadseretur i gennem byens
gader. I den forbindelse kunne vi da ligeså
godt starte fra hotellet, eller endnu bedre
en bus kunne hente os på hotellet.
Klagesangene forstummede dog, da vi

efter ankomst til stationen blev afhentet af
en museumssporvogn a la den type, der i
sin tid kørte i Københavns gader. Vi kørte
såkaldt sonderfahrt eller på dansk
særkørsel, helt uden andre passagerer
rundt i Nürnbergs gader. Det var en sjov
og anderledes måde at se byen på. De to
medfølgende pensionerede guider gjorde
bestemt ikke turen kedeligere og
bemærkningen om, at det er nemmere at
holde styr på 100.000 tyskere end 40
danske lokomotivførere vil helt sikkert blive
husket i mange år frem. Uden for
programmet kørte de os til deres
museumsremise for et uofficielt besøg. !

!

Efter at have set deres remise og de flotte
restaurerede køretøjer og udstillinger,
kunne man godt forstå deres stolthed over
deres anlæg. Om eftermiddagen blev det
til et besøg på det lokale legetøjsmuseum.
Her var der et stort udvalg af legesager,
eller Nürnbergerkram, som er et ord, der
stadig findes i det danske sprog. Ud over
en flot modelbane var der vist ikke så
meget for voksne lokomotivførere at se på. !

!

Men som altid støttede deltagerne op om
besøget, og sugede det til sig, de syntes
var interessant. !
Interessant blev det til gengæld for alle på
4. dagen hvor turen gik til DB’s
Verkerhsmuseum i Nürnberg. Et utrolig flot
og rigt udstyret jernbanemuseum. Her var
der utallige modeller og opstillinger som
viste og beskrev virkemåden af de
forskellige jernbanekøretøjer og
jernbaneinfrastruktur. !

!

Et af højdepunkterne var deres
modelbane, med fuldt virkende
signalsystem og fungerende rangerbjerg,
selv drejeskiven virkede. Virkelig sjovt og
imponerende at se. En imponerende
detaljeret model var der også af et

forsyningsanlæg for damplokomotiver med
kulramper og det hele. Et museum lige for
pilfingrede lokomotivførere. Eftermiddagen
blev brugt på egen hånd. Nogen besøgt
den flotte kejserborg og andre tog på
shopping i et nærliggende outlet salg.
Andre igen fandt aldrig væk fra centrum
og det gode tyske øl. !

!

En stor tak til Erik P. for det store arbejde,
han har lagt i endnu en studietur. Vi er
mange, der allerede glæder os til næste
år, og mon ikke turen igen går til ……..?
Den med de svenske skove tror vi ikke på,
da de ikke har Duckstein øl i Sverige ☺. !
Der skal også lyde en stor tak til
gruppeleder Lars S. Bøgh for hans
deltagelse i studieturen. Det er ikke uden
værdi at medarbejdere og ledere også
mødes under mere uformelle former.
Respekten hinanden imellem tager i hvert
fald ikke skade af at kende personerne
bag navne og titler. Det kunne måske
ligefrem styrke samarbejdet og forståelsen
mellem ledelse og medarbejdere. !
Blot en tanke?

Der blev nu også smagt andet end øl, her smages der på de lokale
Franken vine

DB er åbenbart også blevet snydt af ursælgerne!

Der var rigeligt at pille ved for de pilfingrede, det var ren Olsen bande!

!
!

DSB Uddannelsesplanlægningens svar på
Poul Brandstrup Andersens læserbrev i Det Blå Blad 2-2014

Af: Bjarne Flintholm og Henrik V Blunck, DSB Uddannelsesplanlægningen

Vi sætter pris på muligheden for at svare på en del af lokomotivfører Poul Brandstrup
Andersens læserbrev i Det Blå Blad 2-2014.
Vi kan ikke svare på de dele der omhandler selve sikkerhedsorganisationen, men vil
her forsøge at give et svar på det, der direkte omhandler selve EU-certifikaterne.
Indledningsvis vil vi gerne fremhæve, at dette arbejde skyldes myndighedskrav (EU
og Trafikstyrelsen) om EU-licenser og EU-certifikater. Det er således, for det førstes
vedkommende, formelt en sag mellem Trafikstyrelsen og den enkelte lokomotivfører.
DSB valgte at være behjælpelige for at optimere processen ved at køre det hele som
én samlet proces.

!

Det tog derfor en del tid at nå frem til EU-certifikaterne som vi alle kender dem,
herunder også et spørgsmål om, at få sorteret strækningerne, som gjorde at der kom
foranstående 0'er på strækningsnumre under 10. Det er en klar misforståelse at tro,
at der ikke skete noget når Poul og hans gruppeleder måtte forholde sig afventende i
konkrete spørgsmål til certifikaterne. Tværtimod var der en større bearbejdning af den
bagvedliggende IT løsning, som foregik med tredjepart under en arbejdsgruppe, der
netop også havde sikkerheden i mente.

!

Når Poul således undrer sig over krav om kopi af pas eller kørekort, så må vi korrigere
handlingsforløbet. Det var ikke kendt for os, da vi oprindeligt udsendte materialet at
denne kopi ville blive krævet af Trafikstyrelsen – og endelig er det jo et spørgsmål om
dokumentation i forhold til EU.

!

Der er meningsforskelle som følge af de nødvendige ændringer der måtte foretages
for at overholde den nye branchenorm, som sammen med EU-licenser og certifikater
blev gældende. Vi forsøgte at indrette infrastrukturskemaet således, at det skulle blive
så nemt som muligt for alle at følge ændringen fra TIB til branchenorm. Dialogen om
konkrete stationers indretning har været positiv og konstruktiv med LPO. Vi er glade
for det samarbejde, der har været, for der er mange ting som har trængt til et
gennemsyn. De fleste har taget positivt imod indsatsen, og mon ikke det også er
værd at glæde sig over? Vi har konstateret, at 99 % har været positive igennem
processen, og vi håber således også, at Poul har genvundet tilliden til processen efter
denne forklaring.

!
!

Læserbrev - Hvad hjælper gode ideer, hvis viljen ikke er til stede?
Af: Rene Weismann Larsen, Esbjerg

!

For et par år siden var der en leder i Driften der fik en god ide: ”Lad os på alle depoter finde
en kontaktperson, som kan være bindeled mellem Driften og lokomotivpersonalet”. Jeg syntes,
det lød som en rigtig god ide, så jeg sagde til min gruppeleder, at jeg gerne ville tage udfordringen op. Jeg forventede naturligvis et udspil med nogle retningslinjer og en motivering fra
Driften. Det skulle så vise sig at være en anelse naivt. Der skete absolut intet, og da vi for
længst havde rundet et år, prøvede jeg at sende et forslag over til ledelsen i Driften.
Mit forslag var møntet på de mindre depoter, dem uden en formand på P-risten. Det gik i alt
sin enkelthed ud på, at når en lokomotivfører om aftenen parkerer et togsæt med fejl, der har
indflydelse på klargørings tiden næste morgen (eksempelvis kun en aktiv kompressor) ringer
vedkommende til Driften og beder dem skrive det på arbejdssedlen til kollegaen, der møder for

at klargøre toget. Det ville give pågældende lokomotivfører muligheden for at disponere / reagere anderledes i den givne situation, og derved en mulighed for at undgå en forsinkelse i
morgentrafikken.

!

Jeg modtog allerede et svar på min mail dagen efter, så der var altså liv derovre i driftsledelsen.
Jeg ville gerne have berettet om et imødekommende og konstruktivt svar, men det blev det så
ikke… Jeg fik i stedet tre modspørgsmål der talte deres tydelige sprog. Kreative forslag og
gode ideer til at minimere forsinkelser i trafikken er IKKE velkomne her!

!

• Tror du, at den lkf der kommer hjem med et togsæt med fejl, vil ringe ind til Drif-

!

ten?

!

stadigvæk forsinket ikke?

!

og bede ham / hende om at møde tidligere?

• Hvis vi skriver på arbejdssedlen, at der f.eks. er kompressorfejl, bliver toget da
• Hvis sættet så skal bruges til et morgentog, skal vi så vække den der skal klargøre
Efter moden overvejelse skrev jeg tilbage, at jeg ikke syntes svaret var særlig motiverende.
Og så forklarede jeg, mere detaljeret, hvad mit forslag gik ud på.

!

Jeg hørte intet fra driftsledelsen i fire uger, så jeg rettede henvendelse til min gruppeleder og
til min lokalgruppeformand for at høre om dette forløb kunne have sin rigtighed. De bakkede
mig op i, at dette forløb var helt og aldeles uacceptabelt, og sendte begge en mail med en appel om at få sat skub i sagen. Der kom hurtigt svar tilbage: ”Vi vil drøfte forslaget og vende
tilbage”. Endelig kunne man skimte en afslutning på dette teater. Men ak! Der skete absolut
intet. Fire måneder efter sendte min lokalgruppeformand en ny mail til driftsledelsen, hvori
han rykker for et svar. Det kom prompte:
”Vi må allerførst undskylde den lange svare tid. Vi har drøftet denne mail flere gange og er kommet frem til, at vi ikke kan afse resurser til dette”.

!
!

Så kan han sgu lære det, den emsige og nævenyttige lokomotivfører ovre fra sildebyen!!
Alt i alt en helt urimelig sagsbehandling, som vidner om at driftsledelsen har nogle udfordringer med at få overblik over, hvilke ideer man søsætter. Det er ikke nok, at nogen får en god
ide. Man skal også have viljen og resurserne til at følge den gode ide til dørs.

Hjælp!

!

Selv om Det Blå Blad – som følge af vores lille rubrikannonce i det seneste nummer af bladet – modtog en del
fotos, mangler vi fortsat gode fotos i høj opløsning til
brug i vores blad…!

!

Har du nogle jernbanerelevante digitale fotos liggende,
som vi må gøre brug af, eller er du indehaver af en
smartphone, og har lyst til at give en hånd til dit faglige
blad, må du meget gerne – på jobbet eller i det hele taget – tage nogle billeder med telefonens kamera.!

!
!

I begge tilfælde send da venligst dine digitale billeder til:!
detblaablad@live.dk!

LOKALINDLÆG

Fredericia.!
Af: Palle Dahl!

!

Klar til hurtig assistance!

Endelig kan vi sige, at ombygningen af de nye
opholdslokaler i Fredericia er tilendebragt.
Men man havde da vist glemt, at Fredericia er
et stort morgendepot. Man fandt det mindste
rum i Vejlevejsbygningen, og lavede det om til
et briefingrum. Det kunne da kun blive til et
irritationsmoment for de mange lokomotivførere, som skulle møde ind imellem kl. 04:00 og
05:00. Når der ikke er plads til mere end 10
personer i lokalet, er der flere, der må flere gå i
tilstødende lokale for at briefe. Det kan ikke
være rigtigt, når man lige har brugt et anseeligt
beløb til modernisering. !
Til gengæld er der glæde over det nye opholdslokale. Det er imødekommende, lyst og
åbent. Der har aldrig været så mange samlet
til socialt samvær, og jævnligt er der brød på
bordet af en eller andet slags.!
Når de nye ture kommer til køreplansskiftet,
må vi se, om der bliver bedre plads til at briefe,
ellers er lokalet dømt til udskiftning. Det er
simpelthen for småt som arbejdsplads, også
selvom der er sat en bænk op, i stedet for stole.!

!
Foto: Palle Dahl!

!

Vi har i påsken haft en kollega, som blev udsat
for noget næsten utænkeligt, nemlig en togkapring i regionaltoget til Esbjerg. Heldigvis fik
episoden en lykkelig udgang, ingen kom til
skade og gerningsmanden blev anholdt uden
dramatik. Det viste sig at være en tidligere udsendt soldat, som havde fået stillet diagnosen
post traumatisk stress syndrom(PTSD), og
vedkommende mente, han var blevet svigtet af
det offentlige system. Derfor ville han have systemet i tale, og det skulle vi så hjælpe ham
med. Nu må vi så håbe, at systemet tager sig
godt af gerningsmanden, så en lignende situation ikke gentager sig. Læs den uddybende
artikel herom andet sted i bladet.!

!

Anderledes ser det ud for P-risten. Her er der
glæde over pladsen og indretningen. Kommer
der nye tiltag omkring indretning, bliver de
straks vendt med gruppelederen, og kan der
opnås enighed, bliver det sat i gang. Der er
flere kolleger, som på en rådighed aftaler med
driften, at de går i risten for at holde rådighed
der. Derved kan man straks løse en opgave
derude, hvis der skulle blive brug for ekstra
personale i P-risten.!

!

Med disse ord vil jeg ønske Jer alle en god og
forhåbentlig varm sommerferie.!

!
!
!

!

Kalundborg.!

Sheriffen er på plads!

Af: Maiken Tomlinson!

!

!
Foto: Palle Dahl!

!
!

!
!

IC4.!
IC4 uddannelsen i Kalundborg er nu blevet
skudt i gang. I skrivende stund har de to første
hold gennemført og bestået den teoretiske del,
men rent planlægningsmæssigt kniber det vist
lidt med at få afviklet den praktiske del. Det
forlyder dog, at én – muligvis to – af vores kørelærere har fået attesten i hus. !
Vi skulle have haft 3 IC4-sæt herud inden
sporspærringen, men måtte nøjes med to, idet
det tredje åbenbart ikke magtede at køre til
Kalundborg, og brækkede ned, dagen før det

LOKALINDLÆG
skulle ankomme! Men to ud af tre er da heller
ikke så ringe endda, og de to vi har fået, virker
(nogenlunde) som de skal. Desværre må vi
ikke køre udenfor Kalundborg med dem, da de
ikke får deres 7-dages eftersyn, mens de er
her.!

ne ved opholdslokalerne kun er til kort tids opbevaring. Der vil inden for kort tid blive gennemført en tømning af de skabe, der mistænkes for at være ”ude af brug”. Evt. effekter vil
kunne afhentes hos gruppelederne eller hos
lokalgruppen.!

MR.!
Vi har igen i år fået 9 sæt herop Vi har også
mere eller mindre fået at vide, at de bliver kørt
til ophuggeren, når de er færdige på Nordvestbanen. Det kan bestemt godt mærkes, at de
efterhånden har rigtig mange år ”på pufferne”,
og trænger til, at nye kræfter (eller i hvert fald
nyere kræfter) tager over. Men der er da noget
hyggeligt og nostalgisk over de ”gamle
fætre” (dette er udelukkende et udtryk for undertegnedes opfattelse af MR; andre kolleger
har sikkert en lidt anden opfattelse af materiellet!!).!

Ferievalg overstået!
Vinterferievalget er overstået og i skrivende
stund er der netop åbnet for enkeltdagsvalget
frem til 3. maj 2015. Det var med stor spænding, at lokalgruppen imødeså vinterferievalget. Bl.a. med baggrund i den nye ferieaftale.
Ville den smitte af på ferievalget eller ville det
være et ferievalg, som vi kendte det? Det stod
hurtigt klart, at kun godt 2/3 af lokomotivførerne i København ønskede at søge ferie ved vinterferievalget. Dette sammenholdt med at flere
tydeligvis gemte timer til enkeltdagsvalget, gav
det det resultat, at påsken ikke lukkede ved
ferievalget. Nytårsugen lukkede ligeledes noget senere end normalt. Alt i alt et ferievalg
med et noget anderledes resultat end set i
mange år. Om dette gentager sig til næste vinterferievalg er spændende at se. Debatten
omkring 2. påskedag bør måske også forstumme. Godt et halvt døgn efter åbningen af
enkeltdagsvalget er der stadig 31 ledige feriepladser tilbage på denne dag.!

!

!

Kolleger.!
Siden sidste indlæg i Det Blå Blad har der været et par af de større begivenheder blandt kollegerne på depotet; !
➢ Claus blev gift d. 31/5 – TILLYKKE!!
➢ Thormod kørte sin sidste tur d. 26/5, og
ønskes al mulig held og lykke med pensionisttilværelsen!!
Og sidst, men ikke mindst…!
➢ Alan fejrede 25 års jubilæum d. 1/6 – TILLYKKE!!
Skulle der alligevel være nogen, jeg har glemt,
beklager jeg mange gange!!

!

Varme sommerhilsner til jer alle her fra!
Kalundborg!

København.!
Af: Ebbe Drögemüller.!

!

Taskeskabe!
Der er igen opstået pladsproblemer omkring
vores taskeskabe. Lokalgruppen har en formodning om, at der er nogle af skabene, der
bliver brugt til mere permanent opbevaring.
Der er blevet sendt mail ud fra den lokaleansvarlige om at få tømt skabene og bruge de
rigtige skabe til langtidsopbevaring, da skabe-

!

!

Den 1. maj arrangement.!
Traditionen tro blev der afholdt 1. maj i Fælledparken. Savnet af et fælles telt for DJ medlemmerne var igen tydelig og et samtaleemne
der blev bragt op flere gange på dagen. Lokalgruppe København vil godt opfordre til, at der
igen bliver et fælles mødested for kollegaer og
familie. Om det bliver i Fælledparken, eller et
centralt sted i Danmark, er sådan set underordnet. Vi mener, at en faglig organisation bør
kunne tilbyde sine medlemmer et mødested og
de faglige repræsentanter et talested. Det er
ikke det samme at sidde ved Metals borde,
uanset hvor hyggelige gamle smede ellers er
at være sammen med. Har vi et fælles sted at
henvise til, må det være op til de enkelte lokalgrupper at sørge for tilslutningen. København
er i hvert fald klar.!

!
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Lukning af 472/473!
Det sidste internationale tog med spisevogn og
sovevogn, lukker med køreplanskiftet i december. En epoke er slut og fremtiden bringer
nok ikke et lignende produkt i spil igen. Argumenterne for lukningen er som altid økonomi
og manglende passagertal. Uden at kende tallene kan lokalgruppe København konstatere,
at det vel heller ikke har været et af de produkter i DSB’s salgsafdeling, der er brugt mest
energi på at sælge. Så lukningen har vel nærmest været forventelig. Som så meget andet i
vores virksomhed lukker man alt det ned, som
ikke naturligt giver overskud. Tilbage er efterhånden kun en skal af en transportvirksomhed
med de mest elementære produkter. Hvorfor
en fremtidig ferierejsende skal vælge en togrejse bliver sværere og sværere at overbevise
folk om. Efter lokalgruppens utallige ture i vores naboland, Tyskland, er det tankevækkende
at se, at de stadig opretholder produkter med
spisevogn / bistro, sovevogns tog og tilmed
tillader rygning i afgrænsede områder af perronerne. Det virker bestemt ikke som om, at
der mangler rejsende i deres tog eller handlende i deres spisevogne / bistroer. Rygerzonerne virker heller ikke til at generere nogen
problemer.!

!

Ny rygepolitik.!
Apropos rygning træder DSB’s nye rygepolitik i
kraft d. 1. juli. Der har været fremsat mange
meninger og holdninger til dette tiltag. Ud over
at der ikke efterlades noget rum til folk med
rygetrang, kan det undre, at rygeforbuddet i
arbejdstiden for personalet, ikke gælder for
alle medarbejdere jf. svar på abc.dsb. !

!
! Må jeg ryge i mine pauser?
!Du må ikke ryge i pauser, der er en del af
! arbejdstiden. Kolleger ansat uden øvre
!arbejdstid, der selv planlægger arbejdsti! den, kan, såfremt arbejdet tillader det,
vælge at ryge uden for DSB’s arealer.
Det er arbejdstidsaftaler, som afgør om
man har mulighed for dette - ikke beslutningen om Røgfrit DSB.

!

Kilde abc.dsb, Spørgsmål & svar – Røgfrit DSB

!
!
!
!
!

Så medarbejdere uden højeste arbejdstid er
undtaget? Hvem er det og hvilken kategori
medarbejdere er det? Det er vist ligetil at gætte? !
Ud over ovenstående problemstilling, bliver det
i hvert fald en udfordring at få forklaret passagerne, at de nu ikke må ryge på stationsområder. Det der specielt kan undre er, at man ikke
har tænkt mulighederne ind, som der eksempelvis er på de tyske banegårde. Her er der
stadig efterladt plads til folk med rygetrang. De
henvises til afgrænsede områder af perronerne. Denne mulighed ville jo være guld værd at
kunne henvise ”synderne” til. Hvad er for øvrigt
straffen for at ryge på stationsområdet? Samme straf som der er for at ryge i toget eller inde
i stations haller, venterum mm.? Hvad skulle
fremover så lige afholde f.eks. unge mennesker fra at ryge i toget fredag eller lørdag aften? Straffen vil være den samme, om du ryger i eller uden for toget, så hensynet man før
tog for givet, er måske gået fløjten. Det vil ikke
undre lokalgruppen, om dette bliver resultatet
af dette ufleksible tiltag. !
Lokalgruppen vil endnu engang komme med
en opfordring til alt uniformeret personale. En
opfordring om at passe på sig selv når man
fremover, som de eneste, skal håndhæve rygeforbuddet. Husk du skal kun gøre det, hvis
det kan ske uden fare og risiko for din egen
person. Vi har så sent som i denne weekend
oplevet, hvad kontakt til passagerer kan føre
til. En lokomotivfører i København blev helt
umotiveret overfaldet trods hans professionelle
ageren overfor en passager. Han er pt. sygemeldt og er selvfølgelig temmelig rystet over
situationen. Vores kollega passede blot sit arbejde og prøvede at yde den service han kunne. Husk! Vi er som lokomotivførere ansat til at
køre tog, og ikke til at være politibetjente. Det
har vi hverken den rigtige uddannelse til eller
de rette forudsætninger for. Det er en selvstændig uddannelse som politiet tilfældigvis
bruger omkring 4 år på!!
Lokalgruppe København ønsker alle lokomotivførere og deres familier en rigtig god sommer.!

!
!
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Nykøbing F.!
Af: Finn Rasmussen!

!

Masnedø broen påsejlet.!
Mandag morgen den 14. april sad jeg i køkkenet, og var lige ved at få kaffen galt i halsen,
da jeg lige ville se nyhederne på TV. Masnedø
broen var blevet påsejlet af et britisk fragtskib,
og togdriften var indstillet mellem Nykøbing
Falster og Vordingborg på ubestemt tid. Det
var ikke lige det, vi havde brug for, med det
sporarbejde der snart skulle i gang mellem
Ringsted og Rødby Færge med ændrede køreplaner osv. Heldigvis var skaderne ikke større end, at Banedanmark kunne udbedre skaderne på broen. Broen kunne igen tages i brug
skærtorsdag den 17. april, og der kunne igen
køres med normal køreplan, dog med en La
på 40 km/t. Hvor længe vi skal leve med den
La, må tiden vise. !

strækningen mellem Næstved og Køge Nord
får en ny placering på det danske jernbanekort, og togene fra Næstved skal fortsætte til
København og køres med andet (elektrisk)
materiel …!

!

Endelig – hegn mod Fitness World!
Her i juni måned gik et længe næret ønske i
opfyldelse, da arbejdet med at opsætte hegn
ved Fitness World i det gamle DSB-pakhus gik
i gang. Vi håber, det kan stoppe størstedelen
af den store ulovlige færdsel til fods, på cykel
og knallert på den store traktorovergang i
Næstved!!

!

!

Nye opholdslokaler til lokomotivførerne!
Der er i længere tid, blevet talt om, at vi lokomotivførere i Nykøbing F, skulle have andre
opholdslokaler. Det er nu blevet besluttet, at
lokomotivførerne skal flyttes fra deres daglige
gang på Godsbanevej 11 og til lokaler i stationsbygningen, der hvor også togpersonalet
holder til. Det er den gamle DSB restaurants
lokaler, der bliver vores nye depot. Datoen for
flytningen er ikke helt fastlagt, men det bliver
omkring køreplanskiftet K15, da der skal ændres i spadseretiderne i vores ture. Vi må
håbe, at håndværkerne snart går i gang med
at renovere lokalerne, for der skal laves en del
om, før vi kan flytte ind. !

!

Næstved.!

!

Bange for grønne mænd!
Det har noget tid været uhyggeligt at køre på
Lille Syd, for det vrimler med små grønne
mænd langs sporet! De er nu nok hverken fra
Månen eller Mars, men fra entreprenører, der
klipper og måler langs banen. De er iklædt
gul / grøn arbejdsbeklædning, der sikkert opfylder EN-normen for refleksareal, men som
her i forårets dejlige lysegrønne farver falder
uhyggeligt i med omgivelserne. Vi er flere kollegaer her på depotet, der har fået et mindre
chok, når der pludselig stod fire-fem grønne
mænd ved siden af sporet … Her er de orange
farver langt at foretrække.!

!

Odense.!

Af: Jan Sejr Lundstrøm!

Af: Ole Stuhr Hansen, ny lokalredaktør!

Togpersonalet bliver mindst til udgangen af
2015!
Den 19. maj kom den glædelige nyhed, at togpersonalet forbliver på Lille Syd og depotet i
Næstved i hvert fald 2015 ud. Dette er en del
af effektiviseringsaftalen mellem DSB og
Dansk Jernbaneforbund. Det betyder Lille Syd
tidligst bliver enmandsbetjent den 1. januar
2016, og til den tid er der endnu kortere tid til

Som det fremgik af nekrologen i det seneste
nummer af Det Blå Blad, afgik Odenses hidtidige lokalredaktør, Morten Ebbesen, d. 27.
april ved døden. Ny lokalredaktør er Ole Stuhr
Hansen. Det Blå Blad byder Ole velkommen,
og vil samtidig benytte lejligheden til at påskønne Mortens indsats som lokalredaktør, et
hverv som Morten passede i flere år, dog af-

!

!

!
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brudt af en længere pause Med disse ord giver
vi ordet til Ole... !

!

Fra sikkerhed til virkelighed?!
Så har vi – i lighed med Esbjerg Station og
klargøringscentret i Kastrup – fået lagt nye,
glatte skinner på et af vores vendespor i
Odense. Det er selvfølgelig en dårlig vittighed,
men galgenhumoren trives fint blandt kollegerne, når de oplever, at vores nye, italienske tog
ved mødet med virkeligheden er særdeles udfordrende at manøvrere med, når det skal
bringes til standsning.
Vi venter i skrivende stund stadig på Havarikommissionens rapport om MP/IC2erens nærkontakt med sporstopperen i Odense. Mens vi
venter, har en kørelærer og en elev tilsyneladende haft en lignende oplevelse - der efter
sigende føles lidt som akvaplaning - under
nedbremsning med et regionaltog af samme
litra i Årup. Her var der ingen stopper i vejen,
ej heller et restriktivt signal forude, og perronen viste sig heldigvis at være lang nok...!

!

Langeskov!
”Og denne gang skulle det være ganske vist”.
Det var vel nok godt, at jeg i min artikel i forrige nummer af Det Blå Blad lagde mig op ad
titlen på et af H. C. Andersens eventyr, ”Det er
ganske vist!” om den lille fjer, der blev til fem
høns, da jeg omtalte planerne om at genetablere Langeskov Station. Ganske vist figurerer
stationen nu i tjenestekøreplanerne, men vi
har hverken set skyggen af en landmåler eller
en gravemaskine på stedet. Og det på trods
af, at et politisk flertal har afsat penge til projektet. Men ikke nok, åbenbart. Eller også forventer de entreprenører, der har budt på projektet, at få sig godt (bedre) betalt, end politikerne havde tænkt sig. En tredje mulighed er,
at der er regnet forkert i udbudsmaterialet,
som en politiker antyder.
Under alle omstændigheder er de sure i Langeskov - både de erhvervsdrivende og de seneste tilflyttere, der ifølge lokale medier snart
ikke tør tro på, at togene nogensinde kommer
til at standse i Langeskov. Det ender med, at
slutningen på Andersens eventyr kommer til at
stå som symbol for projektet: ”Og det kom i
avisen og det blev trykt og det er ganske vist:
En lille fjer kan nok blive til fem høns!”
Det er den slags forløb, der leder til manglende forståelse for den politiske proces, og efterhånden undrer jeg mig ikke over, at lokomotivførere med høj anciennitet ofte kommenterer
baneprojekter med et: ”Ja, ja - lad os nu lige

se det først...”

!

Møde vedr. Togfonden!
5. maj arrangerede LO Fyns Trafikgruppe et
fyraftensmøde for at få skabt lidt mere klarhed
over, hvad de mange milliarder i Togfonden vil
komme til at betyde for den kollektive trafik på
Fyn. Og det var tiltrængt. Selv om forligspartierne har annonceret, at vi får et nyt dobbeltspor over Vestfyn, har det været småt med
visionerne om, hvad det vil betyde for passagererne, kunderne, gæsterne - dem vi kører
for og lever af. Det mest konkrete har været en
embedsmandsrapport, der har anbefalet lukning af en række fynske stationer. Det virker for nu at sige det pænt - ikke særligt visionært,
når man samtidig får at vide, hvor mange milliarder politikerne har besluttet at bruge på Fyn.
De tre hovedtalere var Pia Olsen Dyhr, tidligere transportminister og nuværende formand for
SF og en af hovedarkitekterne bag fonden,
Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og
landdistrikter, samt formanden for Fynbus,
Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns
Kommune. Ingen af politikerne udtalte sig som
tilhængere af stationslukninger, men gav heller
ingen garantier for det modsatte til de fremmødte, der blandt andet talte en del pendlere
fra Holmstrup, en af de lukningstruede stationer.
Det mest opsigtsvækkende øjeblik på mødet
indtraf i pausen, da jeg under en snak med Pia
Olsen Dyhr fik at vide, at Svendborgbanen er
på listen over strækninger, der skal elektrificeres. Jeg gjorde hende opmærksom på, at det i
hvert fald var en nyhed i forhold til de oplysninger, der tidligere er kommet ud om Togfonden, hvorefter hun hurtigt korreksede sig selv:
Svendborgbanen var på bordet under de første planer om elektrificering, men projektet
blev droppet for at skabe økonomi til nogle
forbedringer på nogle jyske strækninger, som
Dansk Folkeparti havde krævet. ”Sådan er det
at indgå forlig,” sagde hun.
Men da der stadig er en ubrugt pulje i Togfonden, er der måske stadig håb om, at vi får køreledninger til Svendborg.

!

Struer.!
Af: Dan Krogh Mortensen!

!

Driftschef, Rolf Møller Pedersen var for nyligt på
besøg i Struer. Der brugte han et par timer på
stuen på at svare på diverse spørgsmål. Der
var en del kolleger, der var mødt op for at se
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driftschefen, og høre hvad han havde at fortælle. I dagens anledning, var der mulighed for at
få en bid brød. Der var indkøbt rugbrød og forskelligt slags pålæg, noget som de altid sultne
lokomotivførere satte stor pris på. !
Af forskellige emner Rolf berørte var bl.a., at
man i øjeblikket overvejede, om lokomotivpersonalet skulle have iPad i stedet for pc’en, som
vi har nu, da den efterhånden er klar til at blive
skiftet ud.!
Det skal først undersøges, om iPad’en kan køre
de programmer, vi benytter os af i dag. Der er
samtidig også et ønske om, at man gerne vil
have muligheden for at køre Ferieplan på
iPad’en, så det bliver muligt at søge ferie
hjemmefra.!

!

Rygeforbuddet der trådte i kraft d. 1. juli 2014
blev også vendt. En kollega nævnte, at han synes det var en indgriben i hans personlige frihed. Rolf mente, det var godt at vise udadtil, at
DSB er en sund virksomhed. Og hvis man ved
rygeforbuddet kunne få bare en fjerdedel af rygerne til at kvitte smøgerne, så var det en gevinst for DSB, og ikke mindst en stor gevinst for
den enkelte. Ikke kun helbredsmæssigt, men
også økonomisk.!
Der blev talt om, hvordan man taklede rygende
kunder, der trodsede rygeforbuddet, når vi mødte dem ude på perronen. Hvordan man kunne
minde dem om, at rygning ikke var tilladt, på en
sådan måde, at det ikke gik ud over den enkelte
kollega… !
Mens snakken går frem og tilbage om rygning,
lader jeg mine tanker flyve… Det er tirsdag d. 1.
juli 2014 først på formiddagen. På vej ud for at
starte mit tog op ser jeg en ældre dame stå på
perronen. Hun kunne godt minde om ”Go’e
gamle fru Olsen”. Hun er sådan ca. sidst i
70’erne. Da jeg nærmer mig hende, ser jeg hun
langsomt, med let rystende hånd, bevæger
hånden op mod munden. I hånden har hun en
cerut!!! Jeg er helt tæt på hende og kan se, hun
suger svagt i cerutten. Måske er det på grund af
hendes KOL-befængte lunger, jeg knapt kan
ane gløden. Men der er ingen tvivl. Hun overtræder rygereglerne. Jeg gør min stemme lidt
dybere, bare for at få lidt autoritet. ”De må ikke
ryge på perronen”, siger jeg til hende. ”Det må
de meget undskylde, unge mand”, siger hun
lettere betuttet. Jeg nikker til hende og fortsætter hen til mit tog. !
En god gammel MR, der har stået parkeret en
times tid. Jeg starter begge motorer op, og kigger tilfældigt ud på perronen. Den nydelige ældre dame kan jeg ikke se… Perronen er totalt

indhyllet i blå røg. Røgen letter stille og roligt,
og jeg ser hun stadig står der. Hun kigger lidt
usikkert rundt. Igen ser jeg hende føre hånden
op mod ansigtet. Men denne gang er det til
hendes øjne. Er det en tåre, jeg kan ane i hendes øjenkrog? Ja, det er det sgu. Tror hun har
tænkt over, hvor farligt rygning er og er blevet
rørt. Måske hun overvejer at stoppe. Jeg ved
det ikke, men får pludselig en glæde i kroppen.
Yes, tænker jeg! Der gjorde jeg virkelig en forskel…!

!

Jeg kommer tilbage til virkeligheden igen og nu
går snakken på arbejdssedler, og muligheden
for at få printet køreplanen ud sammen med
arbejdssedlen, noget der ville være en stor
hjælp mange steder, men især her i Struer, hvor
vi ca. halvdelen af tiden kører med materiel, der
ikke har Greenspeed. Det var noget, der nok
skulle kunne lade sig gøre, men ikke havde den
højeste prioritet. Det er lidt en skam, for det ville
give mere tid til anden forberedelse, og også
spare nogle forsinkelser de dage Greenspeed’en ikke virker, og køreplanen derfor skal
hentes i den digitale rygsæk og skrives i hånden. !
Ved automatisk udprintning af køreplan undgår
man også at komme til at printe hele køreplanen ud, hvilket ofte sker, når man lige glemmer
at indstille printeren til aktuel side.!
!
!
Endvidere blev der også talt om den gode rettidighed vi havde i øjeblikket. Over 95 % rettidige
tog, noget man var ganske tilfreds med, især i
tiden, når der forhandles om den nye trafikkontrakt. Omkring kl. 14.00 var de fleste kolleger
taget af sted igen. Om det var weekenden der
trak, vides ikke, men Rolf kunne igen drage fra
Struer, mod hans hjemby Korsør.!
I Struer havde vi fået hilst på Rolf og fået fyldt
maverne med en god frokost. Så alt i alt en god
dag.!

!

Den gode tone.!
I forbindelse med den sidste MTAPV, kunne
man udlede af APV delen, at nogle af vores kolleger i Struer følte sig mobbet. Derfor besluttede
man i AMG / LSU regi, på foranledning af gruppeleder Mikael Hove Jensen, at det var noget,
man ikke kunne sidde overhørigt. En kampagne
blev sat i gang, bl.a. ved at forskellige plakater
blev sat op i briefingrum, på toiletter osv. !

!

Foto Dan Krog Mortensen
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!

!

I samme forbindelse blev der også omdelt et
brev i samtlige dueslag, som fortalte lidt om,
hvad meningen med plakaterne var, hvordan
tonen gerne skulle være og hvordan vi taler til
hinanden uden nogen føler sig såret. Mikael
skriver bl.a. ”Vi håber således, at alle i fremtiden
vil tænke over, hvordan de tiltaler hinanden,
hvad man sidder og underholder andre med på
stuen, og i det hele taget finder den pæne tone
frem overfor hinanden og OM andre”. Kampagnen har efterhånden kørt nogle uger, og er blevet taget godt imod af kollegerne.!

!

Tinglev!
Af: Jesper Rodkjær Pedersen!

!

Det siges, at intet nyt er godt nyt – ordsproget
kan tolkes på to måder:!

!

1: Hvis man ikke modtager nogle nyheder, så er
det nok fordi, at det går godt.!
!
!
Derfor var der ikke noget lokalindlæg fra Tinglev i det seneste Blå Blad. Der var ikke sket det
store og alt taget i betragtning, så gik livet sin
vante gang på depotet.!

!

2: Alt nyt er bare dårligt nyt – altså noget værre
lort.!

!

Derfor er der så et indlæg i denne udgave af
det Blå Blad.!

!

Lad os starte med vores sommerfest. Sommerfesten er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi mødes i enten Errols have eller
i hans søde kone Lenes have (det skifter hvert
år). Her er både inviteret lokomotiv- og togpersonale samt stationspersonalet fra Padborg, og
det er en super god dag / aften. Det skal nævnes, at Errol og Lene bruger deres egen ferie
og fritid for at lave det her sociale arrangement
for DSB. Errol havde fået tildelt en feriedag ud
over normen med opbakning fra vores lokale
leder. Desværre var der ikke den samme opbakning fra togpersonalets ledelse, så Lene
også kunne få tildelt ferie. Her havde ingen røv
i bukserne til at tage en beslutning om at bakke
op og sørge for en feriedag til Lene, men heller
ikke til at sige, at de i bund og grund var pi…
ligeglade med vores sommerfest. Det budskab
kom dog igennem alligevel. Konsekvensen er,
at sommerfesten i år er aflyst. Så må vi jo meget håbe, at Errol og Lene ikke helt har mistet
modet – da vi alle meget gerne vil se sommerfesten genopstå i 2015. !

!

En ulykke kommer sjældent alene, og vi skulle
komme ud for det, der er værre, for DB Autozug
og DSB har valgt at nedlægge nattoget mellem
København og Basel/Prag/Amsterdam fra K15
– det selvsamme tog som Lene skulle gøre tjeneste i på dagen for den aflyste sommerfest. Vi
er i Tinglev ualmindeligt kede af, at vi ikke længere skal køre nattoget. Vi mister ikke alene to
daglige togafgange, men også en variation i
vores arbejde, som for de flestes vedkommende var meget kærkommen. Det betyder
desværre, at vi ikke længere skal fremføre
lokomotivtrukne tog med de dejlige museumslokomotiver EA. Forhåbentlig blæser fremtidens vinde i retning af, at der igen skal indkøbes el-lokomotiver til persontrafikken i Danmark. Så muligvis kommer vi igen engang til at
kunne glæde os over at komme ud og klargøre
et rigtigt lokomotiv. Indtil det sker, kan man jo
kun frygte, hvor mange depressioner, der rammen tognørderne i Danmark, når de ikke længere kan fotografere nattoget, mens det pløjer
igennem det danske landskab. Det eneste positive, der kan uddrages af den historie, er vist, at
sommerfesten til næste år ikke bliver truet af
arbejde med nattoget, for der bliver desværre
ikke noget nattog at køre for Lene og os andre.!
Når nattoget stopper med at køre, så betyder
det også et stop for H.B Sørensens EA nedbruds- og efteruddannelsesprogram. Hans rekord med at få fem rådigheder sat i arbejde
kommer nok til at bestå et godt stykke ud i
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fremtiden. Vi må bare håbe, at vi kan finde arbejde til de fire kørelærere, som ikke længere
behøver at mandsopdække ham, når EA kørslen forsvinder ☺!

!

Kvoten for brok og ulykke er desværre brugt op
for denne gang. Sommeren er over os og for de
fleste venter der en tiltrængt ferie fra banen.
Den 24. august afvikler Henrik Lauritzen traditionen tro Tinglev Golf Tour 7.0. Meget skal gå
galt, for at togpersonalets ledelse får lagt det
arrangement ned. Hvis man ikke har mulighed
for at følge begivenheden på Eurosport, så bliver resultatet bragt her.!

!

Alle ønskes en god sommer og så er der
forhåbentlig bedre nyheder på vej på den
anden side af sommerferien.!

!

Aalborg / Frederikshavn.!
Af: Lars Rolving Jensen!

!

Siden sidst har vi taget afsked med to meget
afholdte kolleger, lokomotivfører(k) Tonny R. N.
Knudsen og lokomotivfører(k) Finn V. Knudsen,
som begge har valgt at tage hul på den tredje
alder. Herfra skal der lyde de bedste ønsker for
fremtiden til dem begge, med al mulig held og
lykke, samt en stor tak for den gode tid vi har
tilbragt sammen.!

!

Når dette læses, er vi efter alle stjernetegn at
dømme i gang med enmandsbetjeningen igen
heroppe i Nordjylland. Hvis vi er i gang, er det
fordi den standard, som skal gælde for enmandsbetjente strækninger, er blevet godkendt
af den eksterne assessor. Dette skal forstås
sådan: Assessor har under gennemgang af den
omfattende dokumentation, som er blevet tilvejebragt (igen) under megen møje og besvær
fundet, at ansvaret for en eventuel ulykke IKKE
kan falde tilbage på beslutningstagerne (dem
der har bestemt at togførere ikke er nødvendige
af hensyn til sikkerhed og tryghed) eller dem
der har godkendt skidtet (assessor). MEN at
man er fuldstændig sikre på at ansvaret lander i
førerrummet hos lokomotivføreren. Og hvad
betyder det så for vores dagligdag? Det betyder, at vi skal være 100 % sikre i vores sag i
ALLE beslutninger der træffes under fremføring
af tog. Vi skal læse og FORSTÅ ALLE dokumenter, cirkulærer og reglementer (måske også
direktiver), der vælter ud over vores syndige
hoveder, for der er KUN os til at tage ansvaret.
Jeg vil opfordre til, at vi starter en debat på stu-

erne således at enhver får fat i alle detaljer og
finurligheder. Og HUSK! Der FINDES INGEN
DUMME SPØRGSMÅL. !

!

Som det er alle bekendt nedlægges overkørslerne mellem Hobro og Aalborg her i løbet af
2014 og foråret 2015. Overkørslen i Skørping
fjernes som den første, samtidig ombygges stationen til nærbanestandard. Når Skørping er
færdig, går man i gang med overkørslerne i Ellidshøj og Svenstrup. Disse to steder skal vejen
føres over banen, og når vi skal passere byggepladsen, kan det nok klares med en La på
40, samt en lille sporspærring når broerne skal
på plads. Nu har Folketinget vedtaget at fremrykke investeringer i jernbanen på samlet 3,3
milliarder kroner. En del af disse penge vil gå til
sporombygning mellem Aarhus og Aalborg
samt opsætning af køreledninger. Så nu regner
man altså med, at der er både ERTMS og kørestrøm mellem Langå og Aalborg allerede
2018-2019. Det kommer jo nok til at give nogle
udfordringer rent køreplanmæssigt, men også
personalesituationen kan blive voldsomt udfordret i byggeperioden.!

!

Der vil her i løbet af sommeren blive arrangeret
forskellige udflugter i samarbejde med lokalgruppen. Følg med på opslagstavlen eller på
din mail og DELTAG. I disse tider er det vigtigt,
at vi styrker sammenholdet blandt lokomotivførerne, da der arbejdes intenst andre steder på
at nedbryde det, og det må under ingen omstændigheder ske. Vi er en unik gruppe, og hvis
bare vi står sammen, trods vores små forskelligheder, står vi stærkt. !
En del af jer efterlyser sommetider lokalgruppens svar eller anvisninger på, hvordan I skal
forholde jer til forskellige udmeldinger fra ledelsen. Det er mange gange ikke muligt for lokalgruppen at komme med anvisninger eller svar,
da ledelsens udmelding kommer så pludseligt
at ingen, hverken lokalgruppen eller LPO’s daglige ledelse, har haft forudgående kendskab.
Og hvad værre er. Af og til er udmeldingerne
også i strid med, hvad der i forvejen er aftalt
mellem ledelsen og LPO. Hav venligst forståelse for dette faktum…!

!
!
!
!
!
!

Det var alt for nu. Hav nu en rigtig god !
sommer…!
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Aarhus.!
Af: Lars K Andersen!

!

I Aarhus begynder letbane projektet virkelig at
påvirke vores dagligdag. På området ved 401407 sporene (rangerbanegården) bygges der i
øjeblikket en bro. Letbane sporene skal her
føres over parkeringssporene og ned igen, for
at føres under hovedsporene, både de nordlig
og sydgående, for til sidst at blive indflettet i
Odder sporet. Arbejdet med indfletningen i
Odder sporet plus et spor ud fra østenden af
p-risten, som skal forbindes med sydgående
spor fra Aarhus H, således man får en ekstra
rangervej, fra p-risten til Aarhus H, gør at der
blive store omlægninger af trafikken i Aarhus
hen over sommeren. På Grenåbanen er der
lukket for kørsel mellem Aarhus H og Skolebakken indtil oktober. DSB har sat de bedste
folk til at forberede denne omlægning af trafikken på nærbanen. Men som altid er der jo noget, man lige havde overset. Blandt andet ekstra folk til rangering i Grenå. Og standsningsmærker. Ja hov, der skulle jo lige bruges
nogle andre togsæt derude (MR). Omlægningen i trafikken på Grenåbanen har kostet nogle ekstra folk. Så er vi jo heldige, at vi har en
arbejdsgiver, der henter folk ind fra andre depoter for at hjælpe os med at klare produktionen i Aarhus.!

!

At der i Aarhus er en anstrengt personalesituation er jo ikke noget, man skal have læst tykke
bøger for at kunne forudsige. At man så også i
Aarhus, i de senere år, har afprøvet en uddannelsespolitik, som gør, at DSB ikke uddanner
folk nok til de forskellige tog typer, giver et virkelig dårlig arbejdsklima, da tjenestefordelin!

gen bliver nød til at bytte rundt i turene for at få
puslespillet til at gå op.!
Ved opbygning af turene for K14 havde Man
fundet de vises sten. Turene skulle opbygges
med MG ture for sig og MQ ture for sig. Hokuspokus! Ingen problem med manglende uddannelse i Aarhus. Ja, faktisk var det et krav
fra DSB, at turene skulle se sådan ud, trods
advarsler fra medarbejderne. Nu står vi så her
op til sommeren med turrettelser, fra DSB,
hvor alle litra typer er blandet sammen i alle
ture. Det bliver en hed sommer og efterår for
tjenestefordelingen i Aarhus.!

!

!

”Længe leve den forfejlede !
uddannelsespolitik i Aarhus”.!

Sommeren er over os og i den forbindelse vil
vi jo gerne ønske alle en god ferie. Vi har også
lige overstået vinterferievalget. Der er ikke så
stort pres på ferie i julen som tidligere. Julen
lukkede ved nummer 86 og påsken blev ikke
lukket i første runde. Folk har en ekstra chance for at søge påsken ved nr. 2 ferievalg. !
Selv om vi har haft et godt vel gennemtænkt
ferienummer system, er det desværre ved at
være forældet og skal laves om. Vi håber i bestyrelsen, at forberedelsen til det nye nummer
system, kan være færdig til godkendelse i efteråret eller seneste til generalforsamlingen i
januar 2015.!

!

Her fra Aarhus vil vi gerne ønske alle en
god sommer.!

Foto:lkf Lars-Ulrik Bonne, Aarhus

Foto: Jan Lundstrøm

"Hullet er stoppet, 860 årsværk er væk"
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