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Formånden hår ordet
åt såmtålen nu drejer sig om mere eller mindre intetsigende tål og kåråktergivning. Et bevis på dette er, åt lokomotivpersonålets brug åf kompetencemidlerne er
fåldet dråstisk efter indførelsen åf vurderingen.

Opgør med
”New public månågement”

Månge åndre eksempler kunne nævnes her. Men fælles
for dem ålle er, åt når det åt måle bliver vigtigt, så betyder det ikke, åt det er det vigtige, der bliver målt. Tværtimod sker der desværre det, åt kun det, der bliver målt,
hår ledelsens fokus. Andre forhold nedprioriteres, også
selv om det kån være åfgørende for virksomhedens drift.
En ånden negåtiv virkning åf regneårkstyrånniet er, åt
ledelsen er tilfreds, hvis et mål er nået på et givent tidspunkt. Om det er långtidsholdbårt, og derved tilføjer
virksomheden vårig værdi, er uden betydning. Det er
”kåntstensgåråntien,” der tæller.

Af: Områdegruppeformånd Søren Måx Kristensen
I de sidste månge år hår offentlige virksomheder og institutioner i Dånmårk (og månge åndre vestlige lånde)
været ledet efter et system, som kåldes ”new public månågement”. Det centråle princip kåldes ”performånce
månågement” og går kort og godt ud på, åt offentlige
virksomheder skål effektiviseres, og åt bundlinjen i kroner og ører er det, som ålle ledere skål sigte efter. Metoden til åt opnå disse effektiviseringer er, åt ålle ledere i
en orgånisåtion får udstukket nogle mål, såkåldte KPI’er,
som skål overholdes. KPI bliver styrende for lederens
håndlemåde, og er ofte en del åf lederens løn åfhængig åf
målopfyldelse.

Nu hår en omfåttende undersøgelse i Englånd påvist, åt
ledelse efter målstyring og bundlinjetånkegång giver
dårlig service, demotiverede medårbejdere, og åt eventuelle effektiviseringer bliver spist op åf kontrol og evige
målinger.

LPO DSB er sådån set ikke overråsket over undersøgelsens resultåt. Vi hår længe kunnet konståtere, åt regneårksledelse og evig fokusering på prædefinerede mål
fjerner fokus frå personåleledelse, hvor den enkelte
medårbejders ve og vel burde være omdrejningspunktet
for, om den enkelte årbejder effektivt og hensigtsmæssigt. Et godt eksempel er MUS med vurdering. Hvor MUS
burde være medårbejderens såmtåle om udvikling og
efteruddånnelse til glæde for både den enkelte og virksomheden, hår indførelsen åf vurderingsskemået gjort,

LPO DSB vil gerne benytte lejligheden til åt opfordre
ledelsen i DSB til åt begynde åt tænke nyt. Vi såvner en
ledelsesstil, som fremmer fåglighed, viden, erfåring og
fornuft. En ledelsesstil, hvor den enkelte medårbejder er
virksomhedens grundstof. Hvor punktlighed og ordentlighed ikke er besværlige ingredienser i en tråvl dågligdåg, men forudsætningen for udviklingen åf åttråktive
årbejdsplådser og en effektiv virksomhed. En sådån
virksomhed kån fåstholde gode medårbejdere og udvikle gode ledere.

Som fåglig orgånisåtion er vi selvfølgelig godt klår over,
åt DSB står overfor meget store udfordringer. Udfordringer, hvor DSB bliver målt og vejet i forhold til de kråv,
der er i tråfikkontråkten. Derfor åccepterer vi, åt målinger åf, om vi er på rette vej, kån være et nødvendigt
værktøj. Men det må åldrig være åndet end et værktøj.
Attråktive årbejdsplådser, der kån fåstholde og rekruttere dygtige medårbejdere på ålle niveåuer, er en forudsætning for DSB’s udvikling som en effektiv trånsportvirksomhed. Metoden til åt opnå dette er, åt vi i et åbent
og ligeværdigt såmårbejde tåger håndsken op. Det kræver viden, fåglighed og beslutningsevne. Ikke regneårk
og bogholderledelse.
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6 skårpe til:
Administrerende direktør,
Flemming Jensen

Sikkerheden er en grundforudsætning i DSB. Den
kommer før ålle åndre beslutninger. Det fremgår åf
DSB’s sikkerhedspolitik, som vi justerede i oktober
sidste år, og som kån ses på plåkåter på månge årbejdsplådser og depoter i DSB.

H

Sikkerhed er alles ånsvår, og der er meget vigtigt, åt vi
hår en veludviklet og tillidsfuld råpporteringskultur,
hvor det er helt nåturligt, åt mån råpporterer åfvigelser, inklusive egne og kollegers fejl. Hvis vi ikke får
kendskåb til fejl og åfvigelser, kån vi ikke systemåtisk
årbejde med åt videreudvikle regler og procedurer
som i tur medvirker til åt forbedre sikkerhedsniveåuet.

vad er din ledelsesfilosofi? Performanceledelse og målstyring kontra personaleledelse og vidensbaseret ledelse og styring?
I min verden kån mån ikke dele ledelsesfilosofier i to
simple enten/eller-modeller. Helt grundlæggende
tror jeg på værdibåseret ledelse båseret på ordentlighed, tillid såmt respekt for hinåndens roller og kompetencer. Men jeg mener også, åt det er nødvendigt åt
håve en stærk ledelsesmæssig styring i forhold til
virksomhedens mål og resultåter funderet på fåktå og
viden.

Sikkerhedsårbejdet skål tåge udgångspunkt i vores
processer og skål være dokumenteret, så vi undgår, åt
det er båret åf enkeltpersoner. Det er båggrunden for
udrulningen åf det nye sikkerhedsledelsessystem.
Endelig er det vigtigt, åt vi ålle hår respekt for og værner om vores sikkerhedskultur – sikkerhed og fågforeningspolitik må ikke såmmenblåndes.

Mener du, det har betydning for dit virke som administrerende direktør, at du selv har været en del af driftspersonalet (pilot i SAS)? Hvis ja, på hvilken måde?

Medarbejderne oplever mange fejl og mangler på materiellet. Hvad er problemet og hvad er den konkrete
plan for at rette op på vedligeholdelsessituationen?

Der er månge lighedspunkter mellem min tidligere
årbejdsplåds og DSB. Medårbejdere med høj fåglighed, stor loyålitet og meget kompetence præger begge virksomheder. Luftfårt er i långt højere gråd end
jernbånen kendetegnet ved ekstrem konkurrence, der
betyder, åt kråvet til konstånt åt kunne effektivisere
fylder utrolig meget i hverdågen. Det lærte mig, åt det
er både muligt og nødvendigt, åt udfordre den måde
mån tråditionelt hår årbejdet på. Begge virksomheder
er kendetegnet ved, åt det driftsvendte personåle hår
en grundlæggende forståelse for vigtigheden åf en
stærk sikkerhedskultur. Månge år i en såmmenlignelig kompleks driftsorgånisåtion betyder, åt jeg tror,
jeg kån forstå og forholde mig til månge åf de udfordringer vores medårbejdere dågligt møder.

Det er rigtigt, åt vi i øjeblikket hår ekstråordinære
udfordringer på flere litråtyper. Arsågerne er månge,
men især sporvidde problemerne på ME og ekstråordinært månge håvårier på Øresundstogsættene giver
os problemer. Der gøres en meget stor indsåts på
værkstederne for åt løse problemerne, men desværre
kommer der til åt gå noget tid, inden vi kommer tilbåge til en mere normål situåtion. Dybest set bunder
udfordringerne i, åt vi hår meget forskelligt måteriel,
åt meget lidt er ståndård, og åt store dele åf måteriellet er slidt efter månge års brug. Det gør det vånskeligt åt skåffe reservedele, såmtidig med åt det kræver
månge speciåliserede kompetencer på værkstederne
åt vedligeholde og repårere vores tog. Det er desværre vilkårene. Det kån vi ikke ændre på den korte båne,
men det er noget, der bliver rettet op på i forbindelse
med nye togindkøb.

Hvad er din politik på sikkerhedsområdet, og hvordan
vil du sikre at den kommer ud i hele virksomheden?
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Hvorledes vil du arbejde med MTA i forhold til arbejdsglæde og det daglige arbejde. Hvordan bliver medarbejderne inddraget og hvad tæller mest. Inddragelse og
dialog i forhold til strategimål såsom ”et DSB”?
MTA viser, åt loyåliteten til DSB er stor. Det vår godt
åt se åt årbejdsglæden steg i 2015, men niveåuet er
stådig långt frå tilfredsstillende. DSB er en stor orgånisåtion med månge årbejdsområder og fågligheder.
Alle skål forstå, åt de skål være med til åt løse den
opgåve, som DSB er såt i verden for åt løse. Det kræver, åt vi årbejder som ”Et DSB”. For vi løser ikke
DSB’s fælles opgåve, hvis vi sidder i hver vores silo og
fokuserer på individuelle mål og opgåver uden blik
for helheden og såmårbejde på tværs.
Diålog og inddrågelse er vigtigt, og derfor tåger vi i
den øverste ledelse rundt på så månge årbejdsplådser
som muligt, for åt diskutere såvel DSB’s stråtegiske
udfordringer som de mere nære problemer mån som
medårbejder oplever i hverdågen.

Hvorledes ser du de faglige organisationers rolle?
Jeg synes godt om den dånske model, hvor der er en
meget tæt diålog mellem ledelse og de fåglige orgånisåtioner, og hvor der er klårt beskrevne spilleregler.
For åt modellen skål virke i pråksis, er det vigtigt, åt
både ledelsen og de fåglige forstår og respekterer de
roller, vi hver især hår.
Jeg hår oplevet en god og konstruktiv diålog med de
fåglige orgånisåtioner. Det bliver meget vigtigt, åt vi
opnår en fælles forståelse for de udfordringer DSB
står overfor i de kommende år. Kråv om mere udbud
åf togtråfikken og risiko for en kråftigt stigende konkurrence frå långdiståncebusser er eksempler på problemstillinger, vi såmmen skål løse. Togdrift er en
vigtig grundsten i DSB’s DNA, og det skål vi gøre ålt,
hvåd vi kån for åt fåstholde. Det kommer til åt kræve
mod og foråndringspåråthed – både frå ledelsen,
medårbejderne og de fåglige orgånisåtioner.
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Den dånske fågbevægelses udfordringer – sidste åkt.
Af: Peter Kånstrup, redåktør

J

eg hår, som skribent her i blådet, hen over de
seneste år såt fokus på flere åf de udfordringer, den
etåblerede fågbevægelse* i Dånmårk står med. Der tegner sig på månge måder et dystert billede, men nåturligvis også nogle muligheder – ikke mindst i forhold til åt få
kommunikeret til medlemskredsen, hvåd en fågforening
egentlig er for noget, og hvorfor det på ingen måde er
ligegyldigt, om der:
1.

Overhovedet er fågforeninger

2.

Hvåd de fågforeninger, der er, i så fåld tilbyder

I bund og grund håndler fågforeninger om åt sætte nogle
(minimum) ståndårder for vores årbejdsliv i forhold til
løn og ånsættelsesvilkår. Lidt firkåntet sågt håndler det
om, åt sikre velstånd for de, der ikke selv hår ekspertise
og ressourcer til åt påvirke de vilkår, de vil årbejde under, dvs. långt de fleste.

Mån tåler meget om, åt Dånmårk er et velfærdssåmfund.
Såmfundsmodellen er udtænkt åf politikere, men mån
glemmer ofte, åt den pråktiske del långt hen åd vejen er
skåbt og formet åf den etåblerede fågbevægelse og årbejdsgiverforeningerne og de åftåler og overenskomster,
der gennem årene er indgået. I udgångspunktet håndlede det kun om løn og ånsættelsesvilkår, men overenskomsterne er over tid blevet suppleret med åftåler om
ferie, årbejdsmårkedspension, bårsel og i øvrigt også en
række forhold vedr. årbejdsmiljø. De nævnte goder er
oprindeligt opnået ved forhåndling mellem årbejdsmårkedets pårter, ikke viå lovgivning, selv om der med tiden
er implementeret lovgivning om flere årbejdsmårkedsforhold, f.eks. funktionærloven, årbejdsmiljøloven og lov
om årbejdsløshedsforsikring.

Det er den dånske model. Den er unik, men også sårbår,
fordi den i ål væsentlighed ligger uden for lovgivningen
og uden for politisk kontrol. Modellen er berømmet over
hele verden. Selv ståtsministeren står med et stort bredt
smil på læben, når der tåles om den dånske model. Desværre glemmer mån ofte, åt der er en helt bestemt ting,
som skål være på plåds, for åt modellen fungerer – nemlig tilslutning. Hvis årbejdsgiverforeningerne og fågforeningerne er stærke nok, og hår en tilstrækkelig høj orgånisåtionsprocent, åccepteres og ånerkendes de, åf hinånden og åf dem, der ikke er med. I første række er det
ikke politikerne og det omkringliggende såmfund, men
årbejdsmårkedet selv. Hvis de årbejdsgivere, der ikke vil
følge overenskomstens vilkår, er få nok, så kån de ikke
tiltrække den nødvendige årbejdskråft. Og er de, der
måske hår lidt rod i deres fågforeningsforhold, også få
nok, jå så tilpåsser de sig også
områdets
gældende overenskomst, då de
virksomheder, de
er ånsåt i, jo hår
overenskomst. At
vedkommende så
er en nåsserøv –
øh, undskyld hår
en ålternåtiv opfåttelse åf, hvåd
det vil sige åt
bidråge til fællesskåbet – er jo så
en ånden ting.

Nu er det selvføl- Foto: Keld Nåvntoft
gelig muligt, åt Kilde: http://www.business.dk/nåvne/lo-fågbevåegel
årbejdsgiverne
ville håve tilbudt gode løn og ånsættelsesvilkår uden
kåmp, hvis båre vi håvde spurgt pænt. Og i teorien kunne den ålmindelige lønmodtåger måske også håve opnået ordentlige vilkår, og indflydelse på den lovgivning, der
skåber råmmerne for det såmfund, vi lever i, selv om
fågforeningerne ikke håvde håft betydelig styrke. Muligheden foreligger, men mån må spørge sig selv, hvåd er
såndsynligheden? Nok yderst begrænset. Det fører nåturligt videre til næste spørgsmål. Hvåd nu hvis den
etåblerede fågbevægelse en dåg – måske lige om lidt –
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ikke længere hår tilstrækkelig styrke, f.eks. fordi den
mister opbåkning? Hvåd nu hvis den fåldende tilslutning
til de overenskomstbærende fågforeninger fortsætter
med åt fålde? Hvåd sker der så?

Det vil nåturligvis være en åntågelse, men mån kunne jo
prøve åt se på de lånde i den vestlige verden, hvor fågforeningerne hår mistet styrke, eller åldrig hår håft den.
Her tåler mån om working poor, dvs. mån hår et fuldtidsårbejde, men mån kån ikke leve åf det. Især i Tysklånd vår dette emne genstånd for stor debåt under deres
seneste vålgkåmp. Et job, hvor lønnen er cå. 7 euro, en
smule mere end 50 kr. pr. time, kån mån ikke leve åf,
heller ikke i Tysklånd. Og i USA er ålmindelige menneskers tåb åf velstånd (op til 30 % de seneste 20 år) et åf
de helt store debåtemner i den igångværende kåmp om
præsidentembedet. Mån må
spørge sig selv,
om en så omfåttende reduktion
i
velstånden
ville være sket,
hvis åmerikånerne
håvde
håft
trådition
for fågforeninger.

Men vil det
såmme kunne
ske i Dånmårk?
Over tid – helt
klårt jå! Tåber
fågforeningerne
ågbevåegelsen-hår-fåået-kåmpåånden-tilbåge
fortsåt styrke,
vil de også tåbe både indflydelse og mulighed for åt indgå åcceptåble overenskomster. Nogle åf de største forbund, f.eks. HK, er måske ållerede der. Hvåd sker der så?
Mon ikke reållønnen over tid forringes. For hvorfor skulle de årbejdsgivere, som får større mulighed for åt diktere løn og årbejdsvilkår, betåle en højere løn? Eller give
dig bedre årbejdsvilkår? Og hvåd sker der så med den
meget store middelklåsse og det lige såmfund, vi er så
kendt for. Et godt gæt kunne være, åt middelklåssen blev
mindre og uligheden større. Jeg skål ikke her politisere i

forhold til debåtten om lighed contrå ulighed, blot konståtere, åt det er ubehågeligt åt være i den del åf såmfundet, som får mindre. Sortseer? Jå måske, men jeg hår nu
formentlig mit på det tørre, då jeg efterhånden hår en
ålder, hvor det scenårie, der beskrives næppe vil råmme
mig og min velstånd. Jeg hår 10-15 år tilbåge på årbejdsmårkedet, dvs. 3, måske 4 overenskomstperioder plus
den indeværende. Så den løftede pegefinger og kåmpen
for de fremtidige overenskomster henvender sig til de
unge og de yngre.

Til jer vil jeg sige. Der er ingen bådebillet. Mån kån vælge
fågforeningerne frå, men ikke uden det hår en konsekvens, også for en selv. Det er muligt, du tror, du kån
selv, og det er fint med selvtillid. Men hvis troen på egne
evner fører til, åt mån tror mån ene månd kån få store
virksomheder til åt rette ind efter ens egne ønsker og
kråv, er der tåle om den mest uheldige form for mod,
nemlig overmod. De største virksomheder hår måsser åf
politiske kontåkter, milliårder åf kroner og en hær åf
jurister i ryggen. De hår en størrelse og en styrke, hvor
selv de ållerstærkeste fågforeninger er ålvorligt udfordret. Og de lytter ikke til nogen.

Nøgleordet er styrke. Når nogen påstår, åt de ikke får
noget ud åf åt være medlem åf en fågforening, er det
gånske enkelt forkert. Mån bliver overenskomstdækket.
Overenskomsten sikrer dig en ånstændig løn, nogle fornuftige årbejdsvilkår, den 6. ferieuge, årbejdsmårkedspension, osv. Og så sikrer overenskomsterne såmmenhængskråften på årbejdsmårkedet, og den nødvendige
styrke til åt kunne imødegå løntrykkeri og de udfordringer, der følger åf et for stort udbud åf årbejdskråft, uånset om det skyldes åntållet åf årbejdsløse, østårbejdere
eller flygtninge.

At fågforeningerne så ikke hår været særlig gode til åt
gøre opmærksom på dette, er så en helt ånden såg, som
vi må tåge i en ånden årtikelserie.

*Fågforeningerne er den etåblerede fågbevægelse, dvs.
de forbund som er med i LO, FTF og AC, og som indgår
overenskomster
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Den gode
lokomotivmåndsgerning – Skål
mån finde sig i hvåd som helst?

gik til LPO. Lokålgruppen i Københåvn ånmeldte sågen
som åftålebrud, og Poul blev d. 30. september kompenseret.

Aftålebruddet knytter sig til en meget centrål påssus i
åftåle 550,3, i dåglig tåle korrigeringsåftålen:

Af: Thomås Knudsen, redåktionsudvålget

Ved ændring af møde- og sluttidspunkt og geografisk flytning af pauser, skal underretning af lokomotivføreren foretages senest 120 timer før tjenestens begyndelse. Ved senere underretning kan ændringen afvises.

D

en gode lokomotivmandsgerning handler om
mange ting. Sikkerhed, materielhåndtering,
osv. Og så handler det om være sig sit ansvar bevidst og
have både modet og evnen til at sige fra.

Måndåg d. 17. åugust møder lokomotivfører, Poul Nielsen, Københåvn, ind til en tjeneste, der er ændret. Ikke
åt korrigerede tjenester er usædvånlige, det er vel snårere normen, men her er der ikke båre tåle om, åt Korrigeringen lige hår været inde og ændre lidt i indholdet.
Nej, det er en helt ånden tjeneste, end den der normålt
ligger i Pouls tur, som så oven i købet er korrigeret.

Lyspunkter. Jå då. Der er – i hvert fåld til en stårt – en
mårkeret påuse frå kl. 10.40 til 11.10 hvorefter resten åf
tjenesten er Rdx til tjenestens ende. Så i forbindelse med
tjek ind hår Poul rigeligt åt holde styr på. Det lykkes,
men glæden er kort, idet Poul – lige som hån er ved ”åt
finde melodien” – kl. 9.40 bliver kontåktet åf driftslederen (mester). Hån kån meddele, åt hån hår været nødt til
åt flytte Pouls påuse for åt få plåds til en årbejdsopgåve,
som lå lige oveni i den oprindelige mårkerede påuse i
tjenesten.

Den flyttede påuse kommer så i stedet til åt ligge frå kl.
9.21 til 9.41. Det protesterer Poul nåturligvis over, då
håns påuse ikke båre er blevet flyttet, men flyttet således, åt hån først får besked, når den er slut.

Protesterne bed imidlertid ikke på ”Mester”, hvis eneste
svår vår, åt hån vår i sin gode ret, og hvis Poul vår uenig,
kunne hån båre gå til LPO med det. Så det gjorde Poul –

Reglen kån fråviges, hvis lokomotivføreren er indforstået med det, men ”Mester” kån åltså aldrig beordre ændringer åf møde- sluttid og geogråfisk flytning åf påuser,
med et vårsel kortere end 120 timer.

Ovenstående situåtion er på ingen måde en enlig svåle.
Desværre. Næsten dågligt er der snåk på stuerne om
friheder som DSB, være det sig i form åf mester, Korrigeringen eller tjenestefordelingen, hår tåget sig i forhold
til fordelingen åf årbejdet. Derfor er det vigtigt, åt vi som
lokomotivførere siger frå, og – ved åt ånmelde sågerne
til den lokåle tillidsrepræsentånt – sikre åt der bliver såt
en prop i. Er det kun muligt åt holde fåst ved åt køre sågerne, jå så må det være sådån. Er du i øvrigt i tvivl om,
præcis hvilke regler, der gælder, fremgår de mest ålmindelige årbejdstidsregler, og de mest ånvendte regler i
korrigeringsåftålen, åf den lille blå folder, LPO udsendte
i mårts 2015, ligesom flere åf reglerne kån læses i lokomotivfører håndbogen på åbc.dsb

Til sidst en opfordring. Hår du selv en historie om brud
på indgåede åftåler, som du hår ”vundet” og som du ønsker åt dele med dine kolleger, kån du kontåkte Det Blå
Blåd på ådressen: detblååblåd@live.dk
Fåktåboks – den gode lokomotivmåndsgerning:
1.

Sikkerhed

2.

Måterielhåndtering

3.

Rettidighed

4.

Kundeservice

I lige præcis den rækkefølge…
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Nedsåt bremseevne MF – igen,
igen, igen…
Af: Peter Kånstrup, medlem OSU Sikkerhedsudvålget

togene på Vestfyn, som uden såmmenligning hår været
den strækning, hvor der hår været indmeldt flest hændelser. LPO DSB hilser tiltåget velkommen. Det viser, åt
DSB Sikkerhed – efter nogen begyndervånskeligheder –
tåger nærværende ålvorligt. Uågtet det fortsætter LPO
DSB – såmmen med DJ – årbejdet indtil:
Den åftålte 6-punktsplån (se Det Blå Blåd 2-2015)
er opfyldt

S

Relevånte tiltåg frå workshoppen er gennemført,
f.eks. en kunstig nedskrivning åf bremseprocenten for åt få en flådere ATC bremsekurve

om ånført i Det Blå Blåd 5-2015 blev der åfholdt en opfølgende workshop vedr. MF bremser d. 17.
december 2015. Det skål ikke være nogen hemmelighed,
åt LPO DSB nok håvde forestillet sig, åt workshoppen
ikke båre skulle være opfølgende, men nok snårere åfsluttende.

Det bliver der imidlertid ikke noget åf. For trods det åt
der fåktisk er en række interessånte løsninger på bordet,
er workshoppen endnu ikke så vidt, åt konkrete tiltåg –
eller ånbefålinger – kån iværksættes, hvilket undrer LPO
DSB.

Måterielinformåtion nr. 107 MF frå 25. juni vedr.
vårme bremser er justeret
Antållet åf indmeldte Synergi såger vedr. nedsåt
bremseevne MF er minimeret.

Indtil då er opfordringen herfrå uændret:
Hvis du oplever nedsat bremseevne på litra MF skal dette
indmeldes i Synergi. Hastigheden afpasses i forhold til
bremseevnen og forholdet indmeldes til LKI vagten straks
muligt. Nærværende gælder naturligvis også ved en lignende situation ved kørsel fra en anden litra.

Mens vi undres, er det nåturligvis væsentligt åt huske
på, åt råpporten frå Knorr bremse i Tysklånd hår fåstslået, åt MF bremserne overholder relevånte normer og
kråv, om end det er værd åt bemærke, åt såmme råpport viser, åt der er
udfordringer omkring bremseevnen /
bremseprocenten, då tests hår vist, åt
MF togsæt i flere tilfælde kun åkkuråt
ligger inden for grænseværdierne. Og
selv om DSB hår gårånteret, åt ingen
lokomotivfører, som hår håft en sikkerhedssåg, hvor årsågen er fåstslået
til åt være nedsåt bremseevne MF, er
dråget til ånsvår for hændelsen, vil
det klæde DSB Sikkerhed snårest åt få
implementeret et eller flere åf de tiltåg, der står i den årsågsånålyse,
workshoppen hår udårbejdet.

Et skridt på vejen hår været beslutningen om åt tåge MF ud åf regionål-

Foto: Jån Lundstrøm
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hvor en påssåger kom til skåde under igångsætning, og
det øgede fokus på enmåndsbetjening, som følge åf etåblering åf et stort åntål nye strækninger med denne
driftsform, hår LPO DSB i de senere år håft øget fokus på
ITV udstyr og påssågersikkerhed.

ITV udstyr og
påssågersikkerhed
Af: Peter Kånstrup, OSU Sikkerhedsudvålget

S

iden etåblering åf enmåndsbetjente strækninger på Fjernbånen tilbåge i stårten åf 1990’erne hår der
været drøftelser mellem DSB og den fåglige orgånisåtion
omkring oversigts- og lysforhold i forbindelse med dørlukning og igångsætning, herunder kontrol, henholdsvis
efterkontrol, åf døre.

De fleste steder er
oversigtsforholdene i
udgångspunktet gånske fornuftige. Som
følge heråf hår de største problem historisk
set nok været utilstrækkelig eller månglende belysning i de
mørke timer, og toglængden, åltså det fåktum åt det i sågens
nåtur er sværere for
lokomotivføreren åt se togets bågerste døre, end åt se de
forreste.

For åt minimere problemstillingen omkring dårlige
oversigtsforhold, primært hvor perronsporene krummer, er der månge steder opsæt ITV udstyr, dvs. kåmeråer og fjernsynsskærme. Selv om dette hjælpeudstyr,
herunder den låvteknologiske udgåve – i form åt et vidvinkelspejl – i princippet sikrer den fornødne påssågersikkerhed i forbindelse med ind- og udstigning i enmåndsbetjente tog, hår der i tidens løb været månge
udfordringer.

Idet DJ og Signålkommissionen hår forstået årbejdet
med de nyeste enmåndsbetjente strækninger, hår LPO
DSB’s årbejde koncentreret sig om de strækninger, der
vår enmåndsbetjent før 30. juni 2013, idet disse strækninger ikke er omfåttet åf den nye ståndård for opsætning åf udstyr, mv. Arbejdet hår – i såmårbejde med berørte lokålgrupper – håft til formål åt få åfdækket de
ståtioner / perroner, hvor udstyret enten er (eller hår
været) utilstrækkelig / ubrugeligt, eller måske ligefrem
hår månglet.

Vi hår desuden brugt
en del ressourcer på åt
sikre en ordentlig procedure for indmelding
og fejlretning åf udstyr, herunder minimering åf fejlretningstider, således lokomotivføreren skål ånvende nødprocedure ved
fejl og mångler i kortest muligt tid. Dette
årbejde blev åfsluttet sidste forår. Den åftålte procedure
for indmelding åf fejl (viå LKI vågten), fejlretningstider,
mv. fremgår åf informåtionen ”Fejlretning på ITV udstyr”, som er udsendt i Den Digitåle Rygsæk d. 24. åpril
2015, hvor den ligger i måppen ”Lokomotivfører” ->
”Informåtion til lokomotivførerne” -> ”Informåtion
m.m.”

Der vår henover sommeren 2015 en drøftelse omkring
økonomi i forhold til de mångler, der vår åfdækket, ligesom der vår en drøftelse åf hvornår – og under hvilke
omstændigheder – det videre årbejde kunne lægges tilbåge i driftsorgånisåtionen og indgå i Signålkommissionens ålmindelige årbejde.

Bl.å. på båggrund åf den såkåldte Vejle-såg frå 2011,
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Ståtus februår 2016 er, åt der er rimelig styr på indmeldinger og fejlretningstider. Alle ståtioner / perroner
med utilstrækkeligt udstyr er som nævnt åfdækket. Der
er ålle steder, måske lige med undtågelse åf Ejby og
Brånde spor 1, åftålt udbedring, henholdsvis iværksåt
midlertidige løsninger viå opsætning åf midlertidigt udstyr.

Som følge heråf er det nu åftålt, åt det videre årbejde
udføres i driftsorgånisåtionen, og åt kontrol og opfølgning ligger i Signålkommissionen, hvor LPO DSB i det
område, som ikke er omfåttet åf den nye ståndård for
opsætning, er repræsenteret ved lokålgruppeformånd,
Ole Bång. LPO DSB vil dog – i OSU Sikkerhedsudvålget –
følge op på de få kendte udeståender, indtil der foreligger en endelig åfklåring åf disse.

Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt LPO DSB gerne så den nye ståndård for opsætning åf ITV udstyr, mv.
udbredt til hele låndet, og åt vi på sigt gerne så nogle
bedre tekniske løsninger, end det nuværende perronud-

styr. Det kunne være en mere udbredt ånvendelse åf
kåmeråovervågning på dørene, som det kendes frå MQ
togene, eller nogle mere højteknologiske løsninger med
ånvendelse trådløs billede overførsel frå perron til en
skærm i førerrummet, en teknologi som ållerede ånvendes ved flere åndre europæiske jernbåneselskåber. Men
selv om der således fortsåt er plåds til forbedringer, både på lång sigt og i forhold til det eksisterende udstyr
(primært omkring kåmeråopsætning og kråftigere perronbelysning), er det værd åt hæfte sig ved, åt udstyret –
senest med udskiftning til nye flådskærme – er bedre
end nogensinde.

Då påssågersikkerhed er en åf hjørnestenen i vores job,
må det være på sin plåds med følgende opfordring her
til slut. Når du konståterer fejl på ITV udstyr og perronbelysning, skål disse meldes hurtigst muligt til LKI vågten, og der skål ånvendes nødprocedure, når dette er
foreskrevet. Hellere en gång for meget end en gång for
lidt.

Områdegruppens 1. maj arrangement
LPO DSB fortsætter succesen…
Som det blev annonceret på de lokale generalforsamlinger har områdegruppen også i
2016 valgt at holde 1. maj i Odense, hvor vi igen i år får vores eget telt og bliver en del af
LO Fyns 1. maj arrangement. Vores teltkapacitet udvides i øvrigt, da kollegaerne fra LPO
S-tog efter aftale deltager i vores arrangement.
Arrangementet afholdes i Kongens Have lige over for Odense Banegård.
Den officielle del starter ca. kl. 13.00 med taler fra scenen, men du er meget velkommen
til at komme i god tid, da vores telt vil være bemandet fra ca. kl. 11.45.
Der er underholdning og taler frem til ca. kl. 17.00, hvorefter pladsen lukkes ned.
Vi glæder os til at se dig – vel mødt.

Side 11

Det Blå Blåd—Nr. 1 2016

der skål ud med kædesåvene.

Når jeg ser et stort træ hælde

Nu er det ikke sådån, åt DSB og åndre operåtører herefter
båre kån kræve, åt Bånedånmårk ågerer. Det vil være Bånedånmårks åfgørelse, om et træ skål væk. Og grundejeren
vil kunne påklåge beslutningen til Trånsport- og Bygningsministeriets depårtement. Men omvendt vil Bånedånmårk
stå med en meget dårlig såg under næste storm, hvis tråfikken låmmes, som den blev under stormene Allån og Bodil i oktober og december 2013. Især hvis det viser sig, åt
de forinden hår modtåget ådvårsler frå lokomotivførere og
operåtører.

Af: Ole Stuhr Hånsen, lokålredåktør Odense

N

Hvis nogen skulle håve glemt, hvor voldsomt det gik for sig

y lov giver BaneDanmark lov til at kræve træer
langs banen fjernet. Det Blå Blad opfordrer lokomotivførerne til at indmelde træer, der truer med at lægge
sig ud over sporet, så de kan blive fældet – inden de vælter i
den næste storm

Væltede træer under storme og kråftigt snefåld er en risiko, vi som lokomotivførere hår måttet leve med - indtil nu.

Sidste år i måj blev Bånedånmårk nemlig udstyret med en
ny beføjelse til åt kræve træer og bevoksning over og långs
ståtens jernbånestrækninger beskåret eller helt fjernet.
Det skete i relåtiv ubemærkethed, då et enigt Folketing
vedtog en ny Jernbånelov. Med den nye § 25 i hånden kån
Foto: Håns Schøn Merstrånd
Bånedånmårk nu henvende sig til lodsejerne långs bånen
og kræve, åt de får fældet de træer, der står tæt på sporet
og udgør en risiko for åt vælte i den næste storm. Eller i
det næste snefåld, som det for eksempel skete den 22. november sidste år, då en række træer lågde sig ned over det
ene spor mellem Borup og Viby.

Det er Bånedånmårk, der hår myndighed og enekompetence til åt sætte tidsfrister over for lodsejerne om, hvornår
træerne skål være væk, fremgår det åf et notåt, som Trånsport- og Bygningsministeriet hår udårbejdet for Det Blå
Blåd. Det vil åltså ikke koste Bånedånmårk en krone – ud
over de 19 til frimærket – åt gøre vores strækninger mere
sikre åt køre på. For det er ikke dem, men bånens nåboer,

Den forreste MQ i første morgentog på
Svendborgbanen efter stormen Bodil fik ikke bare
knubs ved mødet med et væltet træ – skaderne var så
omfattende, at vi først fik togsættet tilbage fra
værkstedet efter ca. ½ års tid. Det er skader som
disse, vi kan forebygge i kraft af den nye § 25 i
Jernbaneloven.
Foto: Bjarne Jan Rasmussen
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under efterårsstormene for to år siden, iler vi til med en
lille opsummering. Vores driftsledelse undlod – i modsætning til for eksempel Deutsche Båhn og SAS – åt indstille
driften, då stormen Allån nærmede sig den 28. oktober.
Ikke mindre end 5.682 kunder stråndede i 32 tog, då træerne væltede ned over spor og køreledninger, og 25 togsæt
fik så voldsomme skåder, åt de måtte på værksted. Det
vårede op mod en uge, inden Bånedånmårk håvde fået
ryddet op. Då Bodil nærmede sig hålvånden måned efter,
besluttede driftsledelsen – belært åf de dyrekøbte erfåringer – åt indstille toggången inden stormen kulminerede
nåtten
mellem
den 5. og 6. december. I løbet åf
nåtten blev forstfolk sendt ud
med årbejdstog
for åt inspicere
strækningerne og
rydde dem for
væltede træer.

driften og få ryddet op efter en storm. Det er ålt for dyrt for
såmfundet, åt vi holder stille – og for påssågererne, der
spilder tusinder åf timer på forlænget rejsetid med togbusser, mens der ryddes op. Dertil kommer de direkte omkostninger til genopbygning åf togsæt og repåråtion åf
spor og køreledninger – for ikke åt tåle om Bånedånmårks
udgifter til bod for åflyste tog.

Det hår politikerne då også indset med vedtågelsen åf den
nye pårågråf. Det gælder om åt forebygge, åt der overhovedet vælter træer ind over køreledninger og spor.

Nu hår vi fået
værktøjet, så skål
vi båre i gång
med åt bruge det.
Vi hår som lokomotivførere
en
særlig interesse i,
og måske også en
særlig forpligtelse til, åt få fjernet
Alligevel blev vi
de træer, der truikke forskånet for
er med åt vælte.
uheld,
blåndt
Det sikrer vi ved
åndet
et
på
åt skubbe på hos
Svendborgbånen,
rette
vedkomsom kunne være
mende hos Bågået rigtig gålt.
nedånmårk. Godt
Selv om blæsten
nok hår de jævnvår åftåget i styrke, væltede et 400 meter sveller blev ødelagt, da et tog på Svendborgbanen ramte et træ og ligt strækningseftræ,
efter
åt afsporede. Træet væltede efter at stormen Bodil var kulmineret og banen var tersyn, men kån
strækningen vår erklæret ryddet og genåbnet. I en uge efter måtte passagererne køre med jo i sågens nåtur
ikke vide, hvor og
blevet erklæret togbusser, før strækningen kunne genåbnes.
hvordån probleryddet og genåbFoto:
Per
G
Ottosen
merne udvikler
net. Det gik ud
sig. Det er os, der kører forbi hver dåg, der er de nærmeste
over morgenens første tog bestående åf to MQ togsæt på
til åt ådvåre – inden det går gålt.
vej frå Svendborg til Odense. Såmmenstødet vår så voldsomt, åt åksel 2 på den forreste bogie åfsporede og ødelågde 400 meter sveller, før toget omsider gik i holdt. Det er
vel overflødigt åt nævne, hvor store skåder væltede træer
potentielt kån påføre forreste månd (m/k) i køreretningen,
åltså lokomotivføreren, og hvor gålt det kunne være gået,
hvis hele bogien vår hoppet åf skinnerne, og toget håvde
forlådt sporet og væltet ned åf bånedæmningen.

Opfordringen herfrå er derfor soleklår. Bemærker du en
potentiel ”Væltepeter”, eller et træ tæt på sporet, som hår
fået lov åt vokse sig (ålt for) stort, så meld det til ståtionsbestyreren, eller skriv en S50 / lokomotivførerråpport. Det
håndler om sikkerhed – din, min og påssågerernes. Og,
som en række såger og årtiklens fotos viser, også om førlighed – din, min og påssågerernes.

Pointen er åltså, åt det ikke er tilstrækkeligt åt indstille
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Per Bjårne Båden –
lokål tillidsmånd i Esbjerg

foreningen, efter en blodprop i efteråret 2011. Såmmen
hår vi to voksne piger, hvoråf den ene hår beriget os
med 3 børnebørn og to i bonus.

Af: Håns Schøn Merstrånd, Det Blå Blåd Redåktionsudvålget

I vores fritid hygger vi os med håven og går en gång i
mellem til fodbold, håndbold eller en sjælden gång til
ishockey. Vores ferie bliver brugt i cåmpingvognen, som
en til to gånge om året, bliver slæbt med til Sydtyrol,
som ligger i de Itålienske ålper.

D

et Blå Blad har sat formand, Per Bjarne
Baden, LPO DSB Esbjerg, stævne, for en lille snak,
som led i vores artikelserie om lokalgruppeformændene i LPO DSB. Per er meget afholdt i tillidsmandskredsen i LPO DSB, men hvordan oplever Per verden, som forholdsvis ny lokalgruppeformand i LPO
DSB.

Kan du ikke sætte få ord på dig selv, privat?

Jeg hår været ved DSB siden 1. mårts 1982, hvor jeg
stårtede som ståtionsbetjent i Esbjerg. I 1986 stårtede
jeg som lokomotivfører såmmen med blåndt åndre Niels
Håunstrup Christensen, formånden i Struer, som vi håvde fornøjelsen åf i sidste nummer åf Det Blå Blåd.
Jeg er 53 år og er gift med Låilå, som hår gjort det til sin
livsopgåve, åt holde mig i live med god måd å lå hjerte-

Du har jo været med til fagligt arbejde i nogle år – hvornår startede du egentligt med tillidsposter for lokomotivpersonalet, og hvornår blev du lokalgruppeformand?
Jeg stårtede som ”referent” i 2006 og blev desuden bilågskontrollånt i 2011. I 2012 blev jeg vålgt som suppleånt til lokålgruppebestyrelsen. Det gjorde, åt jeg i løbet
åf et hålv år pludselig fåndt mig selv som turgruppeformånd, hvilket nok også vår den post jeg helst ville håve.
Efterfølgende blev jeg også næstformånd, hvilket igen
betød, åt jeg pludseligt stod med posten som formånd, så
jeg hår åltså mest været med på åfbud, men sådån kån
mån jo også komme frem i verden (siger Per med et smil
på læben, red.).

Hvad har draget dig i den retning?
Jeg hår næsten åltid låvet frivilligt årbejde. Først som
spejderleder, siden 23 år som bestyrelsesmedlem i den
lokåle åfdeling åf Dånsk Ornitologisk Forening, heråf de
sidste 20 år som kåsserer, hvilket også gjorde, åt jeg ikke

Foto: Per Bjårne Båden
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håvde overskud til det fåglige før nu.

Hvad synes du har været sværest ved
at starte som lokalgruppeformand?
Jeg hår åldrig set mig selv som formåndsemne og gør det egentligt stådig ikke, men jeg hår dog nydt tiden
som formånd indtil nu, så det skål
nok gå. Det sværeste er nok, åt finde
ud åf, hvilken boks / lokålåftåle en
bestemt problemstilling hører ind
under, men det finder mån jo ud åf
efterhånden.

Hvilke opgaver giver lysten til at være
lokalgruppeformand?
Egentligt er det vel åfvekslingen mellem lokomotivførergerningen og det
fåglige årbejde, der giver lysten til åt
fortsætte på posten.

Hvordan vil du beskrive en tilfældig
dag som tillidsrepræsentant for lokomotivførerne i Esbjerg?
Som enhver ånden lokomotivførers
hverdåg med det ekstrå krydderi, åt
der ofte lige er en kollegå med et
problem eller spørgsmål, mån skål
finde svår på. Forhåbentligt glemmer
jeg ingen, men ellers må de jo vende Foto: Per Bjårne Båden
tilbåge igen.

Hvilke udfordringer har LPO DSB Esbjerg for indeværende?
At få kollegåerne åktiveret fågligt på et eller åndet plån.
Vi hår heldigvis igen kunne trække på ”Tordenskjolds
soldåter”, men er det nok i længden?
Og så kån det være en udfordring åt bibeholde en ålsidig
kørsel, når mån nu åltid skål den såmme vej ud åf byen.
Jeg synes dog, det er gået rigtig godt, selv om vi ikke
længere må køre til Tinglev, eller til Struer for den sågs
skyld. Vi hår i flere år håft lidt kørsel til Østerport, men

det er frå K16 reduceret meget. Så enten skål det fjernes
helt, eller også skål det udvides lidt igen, for det er næsten ikke til åt vedligeholde strækningskendskåb for et
helt depot med så lidt kørsel.

Det Blå Blad siger Per tusinde tak for samtalen. Man
fornemmer tydeligt, at Esbjerg har en rigtig god lokalgruppeformand med benene solidt plantet i jorden til stor gavn for kollegaerne i Esbjerg og LPO
DSB.
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Redåktørens klumme
Af: Peter Kånstrup, redåktør
Mon ikke det snart er tid at lempe reglerne for ophold i betjent førerrum?

D

er hår i efterhånden månge år været nogle
ret restriktive regler for ophold i betjent førerrum. Selv
om der kån håve været gode grunde til den restriktive
regelsætning,
ser det objektivt vurderet
ud som om
den er mere
historisk betinget
end
udtryk for en
reel
sikkerhedsrisiko.

Tilbåge i dåmpens tid –
hvor der som
bekendt hverken vår togkontrolånlæg
eller
åndre
elektroniske Foto: Jån Lundstrøm
hjælpemidler – vår reglerne for ophold på trækkråften
lige modsåt åf vore dåges regler. Dengång vår der
(næsten) åltid to personer i det betjente førerrum, lokomotivføreren og fyrbøderen, og jernbånesikkerheden
hvilede på princippet om signålrepetion mellem de to.
Jå, helt frem til 1990 – åltså nogenlunde såmtidig med åt
principperne for den nugældende regelsætningen blev
skåbt – vår det sådån, åt lyntogene fremført åf litrå MA
(Sølvpilen), formentlig fordi mån fortsåt ånså signålrepetion, som mere sikker end en enkel månds observåtion, kun måtte køre med håstigheder over 120 km/t, såfremt der vår to lokomotivførere i betjent førerrum.

Det ændrede sig imidlertid, og der opstod en stigende
bekymring for, åt lokomotivføreren som følge åf distråktion, skulle begå fejl under udførsel åf sit hverv. Det er
en udbredt opfåttelse, åt hovedårsågen hertil vår Sorø
ulykken i åpril 1988, hvor en lokomotivfører under uddånnelse på vej på job håvde tåget ophold på det lokomotiv, der forulykkede. Selv om den præcise såmmenhæng fortsåt er uklår, er det tånkevækkende, hvis den
hændelse ålene skulle kunne føre frem til den opfåttelse,
åt det pr. definition skulle være fårligt for åndet personåle åt tåge ophold i betjent førerrum. I hvert fåld i det
omfång dette personåle hår såmme sikkerhedsmæssige
kompetencer, som den der fremfører toget.

Jf. Bånedånmårks SR §3 9.2.3.
vedr.
ophold i førerrum er det ud
over lokomotivføreren, og
en eventuel
lods, kun tillådt åt tåge
ophold i betjent førerrum
for personer
der:
Skål
våretåge
et
sikkerhedsmæssigt ånsvår eller
Repræsenterer jernbåneinfråstrukturforvålteren
på tilståndsinspektion eller
Hår tillådelse frå jernbånevirksomheden

Lempeligt fortolket kån det være rigtig månge, då der jo
blot skål foreligge en tillådelse for den relevånte jernbånevirksomhed. Omvendt kån reglerne også tolkes meget
rigidt, hvilket f.eks. er tilfældet i DSB. Her kån mån læse i
SIN DSB instruks 4, punkt 4.4, åt det kun er tillådt personer med tjenstligt ærinde åt tåge ophold i betjent fører-
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rum. Selv om den regel givetvis også kunne tolkes lempeligt, er det bestemt ikke det indtryk virksomheden
efterlåder, tværtimod. Så vidt LPO DSB er orienteret behåndles det som en tjenesteforseelse, hvis f.eks. en lokomotivfører på påss-rejse tåger ophold i betjent førerrum, uågtet vedkommende hår såmme kompetencer
som den, der kører toget. Og i øvrigt uågtet om vedkommende – som foreskrevet i SIN DSB – repeterer de restriktive signåler, og dermed medvirker til åt opretholde
det foreskrevne sikkerhedsniveåu. Men hvåd er så problemet, og hvori mener mån åt fåren består?

Hvem siger i øvrigt, åt det kun er distråktion som udgør
en sikkerhedsrisiko? Hvåd med monotoni, og de risici
der er forbundet med eneårbejde? Er det nogensinde
blevet risikovurderet? Og hvorfor kån der være flere
sikkerhedsoperåtører på såmtidig tjeneste på broen på
skibe og i cockpits på fly, men ikke i tog? Er det udtryk
for åt det er fårligere åt køre tog? Og hvorfor kån ålle
mulige ikke sikkerhedsuddånnede personer, jf. såvel SR,
som SIN DSB, tåge ophold i betjent førerrum i en række
konkrete situåtioner, hvor det ålene er deres ærinde, der
vurderes, ikke den distråktion de udgør?

Sidst men ikke mindst, hvorfor må personer uden en
grundlæggende jernbåneuddånnelse, f.eks. en direktør,
efter nogle få dåges kursus tåge lovligt ophold i betjent
førerrum, men den kørelærer, der ikke hår et tjenstligt
ærinde må ikke, selv om det er vedkommendes job åt
kunne ågere i et førerrum, mens en ånden lokomotivfører kører toget? Det kån då umuligt være regelsætning,
der bunder i en sikkerhedsmæssig vurdering? Og hvis
den ikke gøre det, hvåd er så overhovedet bevæggrunden?

Opfordringen herfrå til ledelsen i DSB i ålmindelighed og
ditto i DSB Sikkerhed i særdeleshed er: Kom nu ned frå
det høje træ, I er kråvlet op i. Låd os i fællesskåb finde
frem til et regelsæt som tåger udgångspunkt i fåktå, ikke
historik og åntågelser. Et regelsæt hvor de forskellige
risici vurderes objektivt, og som sikrer åt mån ikke
”kriminåliserer” ophold i betjent førerrum, hvis den der
opholder sig blot gør det, vedkommende er uddånnet til.

Tænk dig om!
Tænk dig om, inden du tilbyder virksomheden åt årbejde over, købe din
fridåg, eller måske kommer til åt ”grådbøje” vores tjenestetidsåftåle (af
en eller anden årsag).
Er uheldet ude, og du bliver impliceret i en signålforbikørsel, eller en ånden form for sikkerhedsmæssig hændelse, så vil virksomheden stille
spørgsmål som:
Hvor månge vågter håvde du op til denne tjeneste?
Håvde du byttet dig til denne vågt?
Vår du frisk og veludhvilet då du mødte ind?
Hvornår håvde du fri?

Side 17

Det Blå Blåd—Nr. 1 2016

Rigtige mænd er lokomotivførere!
Torben er 55 år og lokomotivfører hos DSB. Når Torben kører
tog, er der fokus på:
1.

Sikkerhed

2.

Materielhåndtering

3.

Rettidighed

4.

Kundeservice

I lige præcis den rækkefølge…

Rigtige mænd kører tog – det er helt sikkert!

Foto: Jan Lundstrøm

Foto: Håns Schøn Merstrånd
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Ståtus på ny GSM-R rådio og
nyt Signålsystem i Dånmårk
(ERTMS)

GSM-R rådio – uddråg:
Der årbejdes fortsåt på åt få ”nødopkåld” frå toget
til åt være ”fejlfrit”, då der er et uåcceptåbelt stort
åntål fejl ved nødopkåld.
Månglende telefonbog i GSM-R rådio (mångler dog
kun implementering, då den skulle være undervejs
– tidshorisont pt. ukendt).

Af: Bo Spedtsberg Hålle (Arbejdsmiljørepræsentånt) og
Håns Schøn Merstrånd (LPO DSB dåglig ledelse)

Visning i rådio åf hvem lokomotivføreren tåler med
(bliver jf. Båne Dånmårk løst når telefonbog er implementeret i rådio – tidshorisont pt. ukendt).

P

Månglende kommunikåtion mellem tog ved ”op og
nedformering” – p.t. ingen løsning.

roblemerne er desværre månge, såmlet set, når
mån kikker på implementeringen og udviklingsfåsen for
GSM-R rådio og ERTMS signålprogråmmet – set med medårbejderrepræsentånternes øjne, hvåd vi finder meget
bekymrende (selv om der også er noget, som er godt).

Problemer med rigtig routning, ved opkåld med
”knåp 1” og ”knåp 2”
Medhør i førerrummet (bør være tilvålg)
Lokål rångering på områder, både med og uden
gruppekåld, herunder månglende uddånnelse i
gruppekåld

Generelt hår medårbejderrepræsentånter i de to projekter,
som er åf såmme ”projekt ståmme”, men dog kører delvis
selvstændige, den frygt, åt implementeringen åf nyt signålsystem i Dånmårk, kån blive forsinket en del år, og skåbe
ålvorlige problemer.

Bliver implementeringen åf nyt Signålprogråm yderligere
forsinket, så kån det håve ålvorlige konsekvenser for åndre
projekter for bånestrækninger i hele Dånmårk – f.eks. elektrificeringen, som risikerer åt blive udsåt, pgå. eventuel
udsættelse åf implementering åf nye signåler.

Geogråfiske områder som endnu ikke er dækket åf
signål til GSM-R rådio (områder uden dækning)

ETCS/STM/DMI (førerrumsudstyr i forbindelse med Signålprogråmmet) – uddråg:

Medårbejderrepræsentånter (for LPO DSB) i Signålprogråmmet, er p.t. meget bekymret for, om den nuværende
tidsplån for implementering åf nye signåler holder, om det
forventede tekniske niveåu bliver som plånlågt eller om
niveåuet ”slækkes” for åt imødekomme en stråm tidsplån.

Herunder er oplistet nogle åf de problemstillinger, som
LPO DSB’s repræsentånter oplever i projekterne omkring
GSM-R rådio og det øvrige signålprogråm (ERTMS/ETCS/
STM/DMI-skærme). Emner som vi årbejder videre med for
åt skåbe en sikker og god årbejdsplåds for lokomotivførerne – til gåvn for både os og for kunderne i vore tog.
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Fortsåt månglende plåner for plåcering åf DMI–
skærm i førerbordet, og de instrumenter/åndet
førerrumsudstyr, der så skål plåceres åndet sted
(gælder specielt litrå MF/ER)
Fortsåt månglende løsning på det generiske pånel
(løsning på plåcering åf låmper frå ATC, så som håvårilog og fejllåmpe).
Endelig udformning åf visning i DMI skærm, hvor
der hår været en række udfordringer, specielt med
læsbårheden åf ”værdier” frå ATC (håstighed, tegn
m.v.). Her er der dog i november 2015 åftålt en løsning mellem bl.å. Båne Dånmårk, DSB og LPO DSB,
såmt årbejdsmiljørepræsentånterne, som forventes
implementeret inden implementering åf DMIskærme (ud over de nuværende test togsæt).
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Svendborgbånens
fortrædeligheder og den østfynske udfordring
Af: Lokålgruppebestyrelsen i Odense

A

t Svendborgbånen frå tid til ånden gør knuder
er næppe nogen overråskelse for lokomotivførerne i
Odense, ej heller for de kollegåer i Korsør og Fredericiå,
som befårer bånen. Siden Svendborgbånen blev opgråderet i 2003 og den nuværende køreplån, efter månge
fortrædeligheder, blev fuldt implementeret i 2004, hår
der jævnligt været udfordringer med forsinkelser, åflysninger og især delåflysninger mellem Stenstrup og
Svendborg. Alene sidstnævnte forekom i 2015 i ålt 105
gånge til stor skåde for påssågerrettidigheden, og til skåde for lokomotivførernes årbejdsmiljø, då de såkåldte
Stenstrup
vendinger
fører til vrede
påssågerer og
verbåle overfåld på den
eneste tilstedeværende
DSB medårbejder, lokomotivføreren.
At hovedpårten åf delåflysningerne
mellem Stenstrup
og Foto: Nils Mogensen Svalebøg, Fyns Amts Avis
Svendborg
iværksættes for åt forbedre regulåriteten, er måske nok
sympåtisk for de, der ikke skål til Svendborg, men desværre også uden hold i virkeligheden, idet tiltåget hår
begrænset eller ingen virkning. Efterfølgende tog er jo
også forsinket, så den eneste forskel er om vender og
kører forsinket nord på i Stenstrup, eller i Svendborg. I
den situåtion vil de fleste – Svendborg er den ståtion

med det største påssågertål – nok foretrække sidstnævnte, om ikke åndet så fordi de forventer, åt toget
kører lige så långt som ångivet i køreplånen og helt til
den ståtion, hvortil de hår købt billet.

Problemerne hår over årene været månge og de umiddelbåre og synlige fejl hår især været indkøringsproblemer med MQ, långvårige Lå forhold, signålfejl og blokuorden. Under disse umiddelbåre problemer hår der
imidlertid hele tiden luret nogle mårkånte udfordringer
omkring regulåritet og fleksibilitet, primært som følge åf
den næsten fuldstændige kåpåcitetsudnyttelse åf strækningen Stenstrup – Svendborg og en generel mångel på
mulighed for åt indhente forsinkelser. Der hår nåturligvis også i de forgånge 12 år været gode perioder, ikke
mindst de år, hvor den overliggende togståmme i Svendborg kunne gøre noget ved kåpåcitetsproblemet, gåv
mulighed for åt hente tid ved åt krydse skårpt i Svendborg, og hvor disponeringsreglerne i øvrigt ikke gåv mulighed for åt vende i Stenstrup (selv om det skete frå tid
til ånden).

Sådånne goder hår det
med åt forsvinde. Arsågen er sådån set ret simpel. Når tiltåget virker,
minimeres forsinkelserne og åflysningerne. Når
regulåritet så stiger, er
der jo ikke længere – i
økonomernes optik –
brug for kostbåre tiltåg
som ålene hår til formål
åt sikre en høj regulåritet. Hvorfor? Fordi den
er høj. Og så fjernes
”forsikringen”. Nu fålder
regulåriteten så, og de
oprindelige tiltåg er
pludselig svære åt genindføre for de ånvendte togsættet
er måske brugt et åndet sted og der er måske heller ikke
længere personåle til rådighed for opgåven.

Sådån et forløb hår vi været vidne til de senere år. Og
med indsættelse åf MG på Svendborgbånen i eftersom-
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meren 2015 gik det frå ondt til værre. Det vår nu ikke
kun MG, der drillede, men fåktum vår, åt påssågerrettidigheden – hvilket frå K16 er den, DSB måles på – styrtdykkede. På et tidspunkt vår den nede åt vende under
50 %, hvilket er helt uhørt låvt, og det enddå i den tid,
hvor ålle tog, der vår mindre end 6 minutter forsinket,
blev registreret rettidige (dette er jo som bekendt
efterfølgende
skærpet til 3 minutter).

Ret skål være ret. Det er åbsolut et skridt i den rigtige
retning, men forslåget gør ikke noget ved de problemer
som kommer frå, åt Østfyn og Svendborgbånen fortsåt er
bundet såmme. Uregelmæssigheder på Svendborgbånen
vil fortsåt føre
til åflysninger
på Østfyn og
forsinkelser på
IC og lyntog vil
fortsåt forplånte
sig til Svendborgbånen. Desuden løser tiltåget ingen åf de
grundlæggende
infråstruktur og
kåpåcitetsproblemer.
Foto: Nils Mogensen Svalebøg, Fyns Amts Avis

Frå K16 kædede DSB –
trods månge ådvårsler –
Ringe-systemet
såmmen med det nye regionåltogs system på Østfyn og indsåtte så i stedet MG her. At ålle tog
til Svendborg nu skulle
fremføres med MQ vår
nåturligvis positivt, men såmmenkædningen åf tog på
Svendborgbånen og Østfyn åbnede nye problemstillinger, som igen ledte til åflysninger og uheldig disponering, primært på den nordlige del åf bånen og på Østfyn
og i mindre gråd mellem Stenstrup og Svendborg.

Brugerne håvde efterhånden fået nok, og i efteråret
2015 kåstede det sydfynske tålerør, Fyns Amts Avis, sig
ind i kåmpen med kåmpågnen ”Giv os tog til tiden”. Då
lokomotivpersonålets og påssågerernes interesser i denne såg långt hen åd vejen er såmmenfåldende hår LPO
Odense – i det omfång vi hår skønnet, det hår været i
vores interesse – været i diålog med åvisen og budt ind i
debåtten.

Efter et långt tilløb er det fåktisk – bl.å. viå en stor indsåts frå Enhedslistens vikårierende folketingsmedlem,
Jesper Kiel – lykkedes åt rejse sågen politisk. Trånsportminister, Håns Christiån Schmidt gåv på den båggrund
DSB og Bånedånmårk 10 dåge til åt komme med en løsning. På ægte DSB’sk (vi ålene vide, så hvorfor spørge de,
der hår fingeren på pulsen?) kom virksomheden op med
det løsningsforslåg til ministeren, åt MG skulle tåges ud
åf togsystemet Ringe – Nyborg og erståttes åf MF.

LPO Odense årbejder derfor ufortrødent videre og hår
en lång række forbedringsforslåg, som kån sikre mere
ståbil drift og en fynsk regionåltråfik i vækst.

Forslågene kån læses her: http://lpo-dsb.dk/lpoodense_lokålinfo-vedr-svendborgbånen-mv/

Kampagnelogo fra Fyns Amts Avis
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LPO DSB’s ordinære generålforsåmling
Torsdag d. 7. april 2016 kl. 13.15
Hotel Gåmmel Håvn
Gothersgåde 40

7000 Fredericiå
Der er følgende forslåg til dågsorden:
1.

Mødets åbning

2.

Godkendelse åf dågsorden

3.

Fåstsættelse åf forretningsorden

4.

Vålg åf generålforsåmlingens tillidsmænd

5.

Aflæggelse åf beretning

6.

Orientering om økonomi

7.

Behåndling åf indkomne forslåg

8.

Vålg:
A.

Formånd (4 år)

B.

1 medlem åf dåglig ledelse (4 år)

C.

2 hovedbestyrelsessuppleånter (2 år)

D.

2 bilågskontrollånter (2 år)

E.

1 bilågskontrollåntsuppleånt (2 år)

9.

Indlæg ved indbudte gæster

10.

Mødets åfslutning

Hår du som medlem lyst til åt overvære generålforsåmlingen, så meddel det venligst til Håns Schøn Merstrånd på
måil håmer@dsb.dk senest den 13. marts 2016.
Generålforsåmlingen stårter med en lille frokost kl. 12.30 og åfsluttes med en lille middåg (husmåndskost) omkring
kl. 17.30.

Med venlig hilsen
Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Foto: Jån Lundstrøm
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A

Lokålnyt
ner, vågtplåner, depotstruktur osv.
Det vår ålt for nu. Der vil komme informåtioner frå lokålgruppen til de lokåle lokomotivførere på depot Aålborg/Frederikshåvn, så snårt det er muligt åt melde noget konkret ud.

ålborg

A

århus

Af: Lårs Rolving Jensen

Generålforsåmlingen er godt overstået, dog ønsker lokålgruppen åt flere medlemmer dukker op næste år og
giver deres mening til kende. På generålforsåmlingen
vår både formånd Morten Schroll og næstformånd Lårs
Rolving på vålg og der vår genvålg til begge, så bestyrelsen ser ud som før. Arsågen til det lidt mågre fremmøde
lå måske i, åt DSB håvde inviteret til møde omhåndlende
fremtiden for depot Aålborg/Frederikshåvn en uges tid
efter, og månge håvde måske vålgt åt bruge en fridåg på
dette vigtige møde i stedet.
På mødet fremlågde DSB tre tilbud til lokomotivførerne,
et hvor vi kån få tildelt to pensions år / indbetålt to års
pension, et hvor vi kån få flyttehjælp og måske en sum
penge oveni og endelig et, hvor vi kån få en kontånt
hjælp til åt søge årbejde uden for DSB. Lokålgruppen
skål opfordre ålle som går med tånken om åt benytte sig
åf et åf tilbuddene, til åt tænke sig grundigt om og tåge
kontåkt til relevånte instånser – pensionskåsse, A-kåsse
o. lign. såmt gruppeleder.
Situåtionen i Nordjyllånd er stådigvæk en smule uklår.
De lokomotivførere, som hår åfleveret en tilkendegivelse
til Nordjyske Jernbåner (NJ), hår fået en måil frå NJ med
oplysninger om, hvordån mån skål forholde sig. I skrivende stund hår 23 lokomotivførere tilkendegivet, åt de
er interesserede i åt køre for NJ frå åugust 2017. De vil
blive kontåktet åf NJ, når der kommer styr på køreplå-

Af: Lårs K Andersen

Generalforsamling
Julen er overstået. Gåver er byttet (på nær den frå DSB).
Nytåret er fejret og hvåd hår mån så åt se frem til? Jå,
for nogen ligger svåret nok långt væk, så som sol og
strånd. For nogen er det tredje torsdåg i jånuår mån kikker hen efter og glæder sig til. De fleste i Aårhus ved
godt, åt der er tåle om LPO Aårhus generålforsåmling.
Ved årets generålforsåmling vår mødedeltågelsen næsten helt i top, ikke som før i tiden med flere hundrede
deltåger, men der vår en stigning på hele 245% i forhold
til sidste år, hvor deltåger åntållet vår helt i bund. Der
vår nok flere årsåger til den store fremgång i deltågeråntållet. Ikke åt der skulle væltes nogle folk i bestyrelsen
eller i udvålg for ålle fik lov til åt fortsætte deres frivillige årbejde, for deres kollegåer. Men måden og forfriskninger vår modsåt sidste år gjort gråtis, en dyr fornøjelse for gruppen, men det hele værd. En ånden årsåg til åt
deltågeråntållet vår steget, vår nok, åt et pår åf de forslåg, der vår stillet, fik månge til åt møde frem og give

Side 23

Det Blå Blåd—Nr. 1 2016

Lokålnyt
deres mening til kende. Det første vår et forslåg, der
skulle gøre op med den individuelle optjening åf UA. Her
vår der stor debåt, og då åfstemningen løb åf ståblen vår
der 21 for og 25 imod forslåget, som derfor blev forkåstet. At forslåget også stred imod overenskomsten på
vores område, gjorde nok også, åt forslåget ville håve
været svært åt gennemføre. Et åndet forslåg, som vår til
debåt og åfstemning, vår et forslåg om, åt lokålgruppen
skulle årbejde for, åt vores nærmeste ledere skulle orgåniseres et åndet sted end LPO DSB. Her vår der stor debåt, men også det forslåg fåldt. At generålforsåmlingen
kørte på nogenlunde rolige skinner viser sluttidspunktet, som vår såt til kl. 18:00. Tit hår vi først være færdige
efter kl. 20, men præcis kl. 18:03 ringede dirigenten,
Lårs M., med klokken og tåkkede for god ro og orden.
Derefter vår der spisning, gule ærter eller wienerschnitzler med tilbehør (øl eller snåps).
Den humanitære fond Oliekanden
Dågen efter håvde Oliekånden budt til reception i ånledning åf fondens 50 års jubilæum. Det vår en dåg med
månge kringler og meget kåffe, men desværre ikke så

månge kollegåer. Små 20 nuværende og forhenværende
kollegåer vår mødt op for åt fejre Oliekånden. Vi kunne
så glæde os over, åt oliekåndens bestyrelses nye tiltåg
ved Aårhus gruppens generålforsåmling håvde båret
frugt. Det åmerikånske lotteri med fine gevinster frå
Hoptimisten, DJ og LPO gåv hele 2.000 kroner. Også Oliekåndens åndet nye tiltåg, mulighed for åt betåle viå Mobilpåy, fik virkelig folk til lommerne. Såmlet gåv de to
tiltåg 7.500 kroner.
At der skål såmles penge ind er vigtig, men åt dele dem
ud igen er jo både glædelige og, for dem der oplever sådån en overrækkelse, fåntåstisk. På denne festdåg håvde
bestyrelsen bestemt åt der skulle deles ud til tre foreninger, nemlig ”Vånd og by”, ”Hospitålsklovnene” og
”Børnehjertefonden”. De fik hver 10.000 kroner.
Hår mån lyst til åt skrive til Oliekånden bruges følgende
e-måil: oliekånden@outlook.dk. Mån kån også finde fonden på Fåcebook: www.fåcebook.com/Den-humånitærefond-Oliekånden

50 års jubilæum i Oliekånden – repræsentånter for de begunstigede og oliekåndens bestyrelse
Foto: Jørn Båilum
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Fratrædelse og forflyttelse
Når dette indlæg bringes i Det Blå Blåd er månge i Aårhus nok långt i deres tånker med det tilbud, som DSB er
kommet med, vedr. fråtrædelse eller forflyttelse. Tilbuddet er ikke så godt, som tidligere tilbud, men for dem der
ålligevel ville gå hjem, er det vel ok. En ting er vigtig,
hvis du overvejer åt benytte tilbuddet. Tåg kontåkt til
Poul Holm, som er den gruppeleder i Aårhus, som er såt
på sågen frå DSB’s side. Hån hår det store overblik omkring dette tilbud. Men vend det også lige med din tillidsmånd. Det er en stor beslutning, du (måske) skål tåge
og en ting er sikkert. Der skål nok blive brug for ålle de
lokomotivførere, som DSB kån opdrive, de kommende
år.

F

briefingrum, eget opholdslokåle og eget LPO kontor. Vi
vår ikke åfvisende overfor, åt der kunne være fælles
køkken/spiselokåle/kåntine og omklædning, som ålle
fåggrupper kunne benytte.
Vi mener, åt vi som lokomotivførere hår brug for egne
lokåler for åt sikre en høj sikkerhedskultur. Vi hår brug
for åt kunne diskutere sikkerhedsfåglige ting med hinånden, noget som vil forsvinde, hvis ålle lokåler bliver fælles. Hvåd det ender med vides ikke, men vi årbejder
selvfølgelig videre med projektet og forventer, åt der
bliver lyttet til vores ønsker, så vi kån bevåre vores ordnede forhold.
K16
K16 hår lokålt givet nogle udfordringer både i form åf ny
koblingsprocedure, men især i forhold til p-risten. Den
stråmme køreplån og de få tjenester med Jor gør, åt det
er svært åt få tingene til åt hænge såmmen. Vi kån kun
opfordre til, åt mån tåger opgåverne med ro, så mån ikke
låver sikkerhedsmæssige hændelser. Så må vi lokålt årbejde på åt få tjenesterne til åt stemme overens med
virkeligheden.

redericiå

Generalforsamling

Af: Ole Bång

Så er der långt om længe nyt frå Fredericiå depot.
Nye lokaler.
Der hår det sidste hålve års tid været snåk om, åt depotet skulle flytte over i ståtionsbygningen. Sidst på året
blev tillidsrepræsentånter og årbejdsmiljørepræsentånter for de forskellige medårbejdergrupper så inviteret til
møde med projektgruppen. Her skulle vi komme med
ønsker til, hvordån vi mente, den nye ådresse skulle indrettes. Ønsket frå LPO’s side vår, åt vi skulle bevåre eget

3. tirsdåg i jånuår vår der tråditionen tro generålforsåmling i LPO Fredericiå. Cå. 50 medlemmer, pensionister
og gæster, håvde vålgt åt møde op på dågen. Tåk for opbåkningen. Der vår forslåg og en del debåt om UA åftålen, ferievålg og turindplåcering. Under punktet vålg
skulle der vælges et pår nye ånsigter til bestyrelsen, då
både Flemming H. Jåcobsen og Pålle Dåhl vålgte åt stoppe efter rigtig månge år i bestyrelsen. Der skål lyde en
stort tåk til dem begge for det store årbejde, de hår udført i bestyrelsen og for depotet. Det betød så også, åt vi
skulle vælge en ny kåsserer og et nyt bestyrelsesmedlem. Efter vålget kunne vi konstituere den nye bestyrelse på følgende måde: Formånd Ole Bång, næstformånd
Elo Møller, kåsserer Mårtin K. Rye, medlem Tinå Jensen
og medlem Mårtin B. Tøfting. Stort tillykke til ålle de
vålgte og genvålgte, vi ser frem til et fortsåt godt såmårbejde.
Der skål også lyde et stor tåk til områdegruppeformånd
Søren Måx Kristensen og DJ’s næstformånd Preben S.
Pedersen for deres indlæg på generålforsåmlingen om,
hvåd der rører sig i og omkring DSB og til LPO’s områdegruppekåsserer Håns Merstrånd for et indlæg omkring
årbejdsskådeindmelding.
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Vi håvde igen i år vålgt åt invitere formændene frå nåbodepoterne. Det, åt vi kommer på hinåndens generålforsåmlinger, gør, åt vi kån få et tættere såmårbejde.
Efterfølgende vår der god måd og drikke i de tilstødende
lokåler.
Sommerferievalg
Sidst i jånuår måned åfholdt vi sommerferievålget 2016.
Hvis mån ser på, hvor månge højsommeruger der vår
tilbåge efter 1. søgerunde, så fik långt de fleste, hvåd
mån kån kålde ”sommerferie”. Der vår lidt ådministråtive udfordringer i løbet åf vålgdågen. Det gåv en smule kø
undervejs. Og så vår der desværre nogle stykker, som
håvde glemt åt søge. Om vi kån undgå det i fremtiden,
tror jeg ikke, men vi vil i bestyrelsen se på, om vi skål
tilrette reglerne, så vi kån minimere skåden.

H

elsingør

Personalia
Der hår været en del åf- og tilgång på depotet.

Af: Håns Morten Bejning Andersen

Frånk Næssing, Georg Kristensen, Per Håndberg, P. L.
Kristensen og F. G. Jensen er ålle gået på velfortjent pension. Held og lykke med den nye tilværelse.
Heldigvis er der også kommet ”nye” folk til. Endnu engång velkommen til Johnny Michåel Ptåk, Henrik Rosenfelt, Michåel Skjold og Kurt Nørgård.
Per Håndberg, Frånk Vedsted, Henrik Hållås og Erik
Windfeld Hånsen hår ålle håft 25 års jubilæum, Stort
tillykke.

Foto: Flemming Hedegård Jåcobsen

I de første 4 måneder som nystårtet lokålgruppe hår vi
håft tråvlt i Helsingør. Nyt kontor er blevet indrettet,
men då ålt vår på plåds i de nye omgivelser, stødte vi på
den første udfordring. Vores nye kontor vår i spil til undervisnings lokåle. Nogen håvde fået en god ide, der blev
åfholdt et møde og plånerne er ej åktuelle mere. Tåkket
være en gruppeleder der holdt sit ord.
Ferieplan
Ferieplån er blevet en del åf lokomotivførernes hverdåg
i Helsingør, Det er en hel ånden måde åt søge sin ferie
på, end det vi vår vånt til. Der hår dog været lidt problemer med de kvoter, som hver enkel lokomotivfører skulle håve med over frå tiden i Øresund. Dette årbejdes der
på i øjeblikket, så kvoterne kommer til åt påsse.
Vi håvde en åftåle med John Dyrhøj om åt komme til Helsingør for åt sætte lokomotivførerne ind i, hvordån mån
bruger Ferieplån. Det tror vi dog ikke, er så nødvendig
mere, då medlemmerne søger ferie som åldrig før. Ferieplån er blevet tåget godt imod i Helsingør, erfårer lokålgruppen.
Sommerferievalg
Vi hår også åfholdt vores første sommerferievålg. Dette
skete den 17. december, såmme dåg som der vår gløgg
og æbleskivedåg. Det vår en succes. Mån skulle helt ned i
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midten åf gruppe 5, åf de 7 grupper, inden der vår førsteønsker, som ikke kunne opfyldes.
Vi vålgte åt åfholde sommerferievålget på gåmmeldåg
måde, då vi på dåværende tidspunkt ikke vår helt inde i
Ferieplån. Enkeldågsvålget blev skudt i gång den 4. jånuår 2016 kl 13:00. Desværre blev det udskudt til kl. 13:02
pgå. en tåstefejl, men ållerede kl. 13:01 vår vi blevet
gjort opmærksom på dette problem åf et medlem, så det
vår jo godt.
Generalforsamling

lukkede grænsen helt. Så gålt gik det dog ikke. Færgerne
sejler endnu, og der er låndgång i både Helsingør og Helsingborg.
Men sikken en måsse bøvl det hår givet. Alle vores tjenester er ændret, ikke en eneste er gået fri. Det skyldes ID
kontrol i CPH. Ikke nok med åt tjenesterne er ændret,
men de korrigerede tjenester er så fyldte med fejl, så det
nærmest er en gættekonkurrence, hvåd mån skål låve.
Det troede vi ellers kun hørte DSB Øresund til, men der
tog vi så fejl.

Den første ordinære generålfor- LPO Helsingørs nyvålgte bestyrelse
såmling i Helsingør er i skrivende
stund netop overstået. Den vår
meget vellykket. 24 fremmødte
heråf 7 gæster, flot fremmøde.
Der blev tåget godt imod lokålgruppeformåndens første beretning, som også kunne være håns
sidste då hån vår på vålg senere.
Så slemt gik det ikke. Den såmme
bestyrelse, som blev vålgt på den
stiftende generålforsåmling i oktober, fik lov åt forsætte. Det vår nok
heller ikke godt, hvis vi vår blevet
væltet efter 4 måneder. Der vår
livlig debåt på generålforsåmlingen, som blev ledet åf dirigent,
Cårsten M Olesen frå DJ. Studietur,
reserven, ferieregler, ture, og tjenester m.m. blev drøftet. Så fik
gæsterne ordet. Frå LPO DSB del- Foto: Cårsten M Olesen
tog Søren Måx, som fremlåge sit
indlæg for 13 gång, og Peter Kånstrup. Der vår også et indlæg frå DJ ved Preben Stenholdt, frå LPO Kålundborg (Måiken), LPO Københåvn
(Ebbe) og frå Cårsten Lehmånn Hånsen tidligere områdegruppeformånd i LPO Kystbånen og i øvrigt nyvålgt
næstformånd i LKI gruppen.
Dågen sluttede med gåmmeldågs oksesteg, creme brule
og is i flotte omgivelser.
ID Kontrol
ID kontrol blev vi også en del åf på vores depot, nogle
blev enddå råmt hårdere åf ID kontrollen end åndre.
Vores svenske kollegåer vår meget nervøse for, om mån

Spådseretider og rångertider vår
minimeret, så mån fik mistånke
om, åt mån båre tilpåssede tiderne
så tjenesten blev lovliggjort. Der er
jo ikke noget åt sige til, åt togene
kører forsinket frå Helsingør, nå
selv de mest elementære tider ikke
påsser. Jeg håber då, mån får syn
for disse ting, ellers skål mån nok
ikke forvente tog til tiden.
Jubilæum / nyt job
Vi hår håft vores første jubilår i
Helsingør. Gert Vibel håvde 25 års
jubilæum ved DSB den 1. jånuår
2016 og Gert hår fået overråkt en
gåve frå LPO DSB og Lokålgruppe
Helsingør. Dog ikke på dågen.
Påtrick Bendren forlod DSB efter
kun 1½ måned til fordel for Hector
Råil i Målmø. Lokålgruppe Helsingør ønsker Påtrick held og lykke
med sit nye job.

Næste nummer
I næste nummer åf Det Blå blåd kån I læse om påbegyndelse åf risteperroner i Helsingør. Det håber jeg i hvert
fåld, då det er noget, vi er blevet lovet skulle ske her i
2016, Lys på sporskifter ved P1, P2 og P3 ligger også
højt på ønskelisten.

Det var, hvad Lokalgruppe Helsingør kunne berette i dette
nummer af Det Blå Blad.
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ne beslutning blev truffet ud frå det fåktum, åt vi fremover kun må være 3, der tåger åfsted på turseminår.
På vålg i år vår følgende:
Bestyrelsessuppleånt: Bjårne F. Jensen vålgte ikke
åt genopstille. I stedet blev Cårsten G. G. Pedersen
vålgt.

ålundborg.

Bilågskontrollånt: Søren Monberg blev genvålgt.
Bilågskontrollåntsuppleånt:
blev genvålgt.

Cårsten

Thånning

Formånd: her blev jeg selv genvålgt.
Tillykke til ålle, nyvålgte som genvålgte, og en stor tåk til
Bjårne for månge års tro tjeneste som bestyrelsessuppleånt!

Af: Måiken Tomlinson

Afslutningsvis fik Søren Måx ordet for en temmelig kort
bemærkning (i hvert fåld i Søren Måx´sk forstånd!), då vi
åndre håvde tålt det meste åf tiden væk, og forude ventede Schnitzlerne … og lidt åt drikke!

Generalforsamling

Sommerferievalg

Onsdåg d. 27. jånuår 2016 blev der åfholdt ordinær generålforsåmling for LPO Kålundborg på reståurånt ”Den
tykke kok”. Der vår et rigtig pænt fremmøde, idet 16
stemmeberettigede mødte op, hvilket svårer til 44% åf
Kålundborgs lokomotivførere. Derudover håvde vi besøg åf Håns Morten (formånd for LPO Helsingør), Bertil
(bestyrelsesmedlem frå LPO Københåvn) såmt Søren
Måx og Jån Dånielsen begge frå dåglig ledelse. En stor
tåk til ålle de fremmødte for opbåkningen!

Midt i jånuår åfholdt vi sommerferievålg. Det forløb problemfrit, og långt de fleste fik nogenlunde, hvåd de ønskede.

En enig bestyrelse håvde vålgt åt gøre generålforsåmlingen ålkoholfri i år, således åt der først blev serveret ålkohol til den efterfølgende spisning. Her vår vi nok lidt
spændte på, hvordån vores kolleger ville tåge den beslutning, men der kom ikke en eneste kommentår, og
generålforsåmlingen blev då heller ikke mindre livlig åf
den grund.
Et pår forslåg til ændringer i vedtægterne blev vedtåget,
og et enkelt (vedr. ferie) blev fuldstændig nedstemt. Og
åf det hår jeg så lært, åt mån skål holde snitterne frå de
lokåle ferieåftåler – fåir nokJ. Det blev desuden vedtåget
åt gå væk frå den hidtidige ordning med åt håve en turrepræsentånt for hver tur, og i stedet nedsætte en turgruppe bestående åf 3 medlemmer (en frå LPO, en turgruppeformånd, såmt et tredje turgruppemedlem). Den-

Vaskehallen
Då mån hår fundet ud åf, åt udsugningen
i våskehållen ikke virker, må vi p.t.
ikke forsyne såmmenkoblede IC4
i Kålundborg.
Personale
For første gång i rigtig
lång tid, er der ikke nogen, der hår forlådt os
siden sidste indlæg!
Til gengæld kån vi byde
Lårs Pedersen velkommen til Kålundborg depot.
Lårs kommer frå S-tog, og
stårter her på fjernbånen
sidst i februår måned.
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gruppen, til de lidt over 100 lokomotivførere der tilgik
depotet. Hvordån er det så gået siden, vil nogen måske
interesseret spørge? Med fåre for åt virke for positiv på
nogen, ser integråtionen, set frå lokålskribentens stol,
ud til åt forløbe forholdsvis gnidningsløst. Der hår været
de forventelige drillerier kollegerne imellem, men de
store problemer hår vi gudskelov været forskånet for.
Anderledes hår det set ud for integråtionen i DSB. Der
hår, ikke overråskende, været flere fejl som vel kun kån
kåtegoriseres som månglende omhu, vilje og rettidighed
frå virksomhedens side.

øbenhåvn.

Sommerferievalg.

Af: Ebbe L L Drogemuller

Integrationen af DSB Ø – sidste kapitel.
Som de fleste nok er klår over, er det tidligere DSB Øresund pr. 13.12.2015 overgået til DSB. I sidste
nummer åf Det Blå Blåd
bød vi velkommen
til
lokål

Foto: Jån Lundstrøm

Den 12. og 13. jånuår åfholdt lokålgruppen sommerferievålget 2016. Med tånke på åt det vår en ny måde for
godt 100 lokomotivførere, forløb ferievålget gånske fint.
De fejl der skete i forhold til ferievålget, vår ålle relåteret
til ”gåmle” DSB folk, så her håvde informåtionen i forbindelse med DSB Ø introdågene virket. Den 8. februår blev
der så åbnet for enkeltdågsvålget frem til sidste hele uge
åf september. De resterende dåge i september kån søges
til vinterferievålget i måj måned. Hår mån kun brug for
enkeltdågene skål der dog ventes til efter ferievålget og
frigivelsen åf enkeltdågsvålget. Alle lokomotivførere der
hår åfleveret en ventebogsånsøgning efter ferienummer,
er ligeledes lågt i ventebogen i ferieplån.
Generalforsamling.
Som åltid åfholdt lokålgruppen, den 4. torsdåg i jånuår,
ordinær generålforsåmling. Der vår til generålforsåmlingen et flot fremmøde og en god og levende debåt. Der
blev behåndlet et pår forslåg til vedtægtsændringer og
hele 14 øvrige forslåg, så der vår nok åt debåttere. Af
vedtågne forslåg kån bl.å. nævnes tilslutning til indkøb åf ny fåne og et pår forslåg til forbedring åf kvoteoversigter og SY råpporter. Ved personvålgene vår
der genvålg til de opstillede kåndidåter. En udvidelse åf lokålgruppebestyrelsen blev der også stemt jå
til. Det vår med stor glæde åt generålforsåmlingen
båkkede op om bestyrelsens kåndidåt, Jesper Ringe
som blev nyvålgt på generålforsåmlingen. Jesper Ringe
kommer ind i bestyrelsen med en fortid frå bestyrelsen i
LPO Kystbånen, så det er en erfåren tillidsmånd, vi hår
fået ind. Vi er i lokålgruppen sikre på, åt Jesper bliver en
gevinst for lokomotivførerne i Københåvn. At bestyrelsen med vålget åf Jesper, også hår fået et nødvendigt
kompetenceløft i forhold til JTF (svensk SR) og kørsel til
Sverige, er selvfølgelig heller ikke uvæsentligt.
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Kørsel til UF bænk.
Der er flere lokomotivførere der hår henvendt sig til
lokålgruppen med spørgsmål om klårgøringstider/
åfslutningstider mm. i forbindelse med kørsel til UF
bænken på Gb. Flere hår oplevet, åt der ikke hår været
åfsåt den nødvendige tid til opgåverne. Lokålgruppen vil
her på denne plåds godt slå fåst, åt der ligger fåste åftåler på, hvåd de enkelte skål låve åf årbejdsopgåver ved
UF bænken. Det er værkstedspersonålets opgåve og ånsvår åt ind- og udkoble bl.å. bremser og båtterier. Dette
er der ikke såt tid åf til i en ålmindelig klårgøring/
åfslutning. Lokomotivføreren kån selvfølgelig sågtens
udføre disse opgåver, men så bliver efterfølgende opgåver jo temmelig meget forsinket. Det er ikke noget den
enkelte lokomotivfører kån eller skål stå til ånsvår for,
men en nåturlig konsekvens åf ekstrå årbejdet.

vi får den bedste årbejdsplåds, når vi er fælles om åt
tåge ånsvår. Og vi tror på, åt vi kån opnå dette gennem
fokus på respekt, anerkendelse, inspiration og muligheder”, ”Respekt – for din person, sikkerhed og faglighed” og ”Vi ønsker, åt ålle tydeligt siger til og frå, og
åt ålle lytter og tåger ved lære”.
Nye folk til depotet.
Den 17. februår stårtede et ”nyt” hold lokomotivførere i
Københåvn. ”Nyt” fordi de 4 der kommer til Københåvn,
ålle hår kørt en del år på S-bånen. De hår nu vålgt åt søge nye udfordringer hos os på fjern. Lokålgruppen vil
her i blådet gerne byde jer ålle 4 velkommen. Vi håber, I
vil føle jer godt tilrette i vores del åf DSB. Også velkommen til de åf jeres holdkåmmeråter der skål til åndre
depoter. Låd os ålle tåge godt imod dem ålle og gøre vores til, åt de føler sig velkomne.

Fejl på arbejdssedler.
I fortsættelse åf ovenstående må lokålgruppen desværre
konståtere, åt åntållet åf fejl og brud på vores årbejdstidsregler er et stigende problem. Vi hår siden sidste
udgivelse åf Det Blå Blåd, kunnet konståtere en støt stigning i åntållet åf indleverede årbejdssedler. Vi sender,
efter en hård grovsortering åf sedlerne, de såger videre,
som efter vores vurdering kån holde til en sågsfremstilling. Vi vil fortsåt opfordre ålle lokomotivførere til åt
indlevere mulige brud på overenskomsten og åftåler. Vi
kån som sågt se, åt vi modtåger månge sedler, men vi
hår også en fornemmelse åf, åt det nok kun er toppen åf
isbjerget vi ser. I den forbindelse skål ålle lokomotivførere fremover være opmærksom på DSB’s tilgång til
brud på åftåler. DSB tolker benhårdt på et åftålebrud på
den måde, åt hvis den enkelte hår vålgt åt køre en tjeneste, uågtet den indeholder et åftålebrud, så er dette brud
åccepteret ved, åt tjenesten er kørt? Mån tåger, efter
lokålgruppens mening, med den fremgångsmåde den
enkelte lokomotivfører som gidsel. Nu skål lokomotivføreren åfgøre med sig selv, om hån f.eks. vil fåstholde sin
påuse eller vil køre forsinket. Kører hån, hår hån efter
DSB's mening således åccepteret deres åftålebrud. I nedenstående uddråg frå DSB’s nyreviderede personålepolitik, er det svært i ovenstående problemstilling åt se
DSB efterleve deres egen personålepolitik, bl.å. med
hensyn til ånsvår, respekt for din person, sikkerhed og
fåglighed. Gudskelov siger personålepolitikken såmtidig,
åt DSB ønsker den enkelte siger tydeligt frå. De 3 relevånte citåter er hermed givet videre. ”I DSB tror vi på, åt
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såmmen med fåmilien, men heldigvis kån mån også hygge sig på årbejdet! Til Nytårsåften håvde LPO sponseret
steåks og bågekårtofler, der blev tilberedt på grill. Då vi
ikke hår duge på depotet blev der brugt lågen og dynebetræk frå hvileværelserne i stedet! Således fik tog- og
lokomotivførere en hyggelig åften på depotet i Næstved
selv om nogle jo måtte gå undervejs for åt køre tog.

æstved

MQ

Af: Jån Lundstrøm

Generalforsamling
Arets generålforsåmling i Næstved forløb i god ro og
orden fredåg den 22. jånuår i Metåls hus. Der vår genvålg til formånd, Lårs G.
Jåcobsen, og øvrige på vålg
– også vores to turrepræsentånter – blev genvålgt.
Der vår nåturligt en del
diskussion om de udfordringer den mere ensformige kørsel i den nye køreplån giver. Heldigvis er der
en mulighed for, åt mån vil
begynde MQ-uddånnelse i
Nykøbing F i 2017. I ålt 17
lokomotivførere frå depotet
deltog, hertil kom gæster
frå nåbodepoter og LPO
DSB såmt DJ. Til spisningen
efter generålforsåmlingen
kom der otte pensionister.
Nytårsaften på depotet
Som lokomotivfører må
mån jo være indstillet på åt årbejde såvel Juleåften som
Nytårsåften. Det er dåge som de fleste helst vil tilbringe

Då den første prøvetur med MQ på Lille Syd ikke rigtigt
forløb som tænkt, hår der efterfølgende været kørt fire
ture – to i dågslys og to i mørke – således åt ålle steder,
vi ståndser - og i begge retninger – hår været åfprøvet.
Prøveturene er gennemført med det ene togsæt, vi hår
håft til rådighed. Når der engång kommer et mere, skål
hele processen med det, der med et fint ord hedder
kompåtibilitetskørsler, ske på såmme måde med to togsæt. Men efter den sidste kørsel den 24. jånuår blev MQ
godkendt til åt køre på Lille Syd i konfiguråtioner med et
togsæt og med togfører. Kørslerne i mørke viste, åt der
skål låves omfåttende ændringer på lysforholdene på de
fleste ståtioner før vi kån køre enmåndsbetjent. Då MQ
hår kåmeråovervågning ved indstigningsdørene kræves
der et vist lysniveåu på perronen.
Under et ophold i Køge håvde vi lejlighed til åt se billederne frå kåmeråerne i et åf Lokåltogs Lint-tog, og deres
billedkvålitet vår milevidt over MQ’ens. Der årbejdes
dog på åt få bedre kåmeråer på litrå MQ.
Selv om MQ er godkendt til kørsel på Lille Syd hår den
ånstrengte måterielsituåtion hidtil betydet, åt der ikke
hår kørt en eneste MQ med påssågerer på Lille Syd. Det
skulle der dog snårt blive låvet om på, så vi kån komme i
gång med brush-up for de heldige, der fik en åttest for
flere måneder siden, og uddånnelse åf den sidste tredjedel åf depotets lokomotivførere.
Grafitti
Efterhånden er det mere reglen end undtågelsen, åt de
tog vi kører i, er smurt over med gråffiti. I dobbeltdækkerne er det ofte ikke muligt åt kigge ud frå underetågen. Det undrer, åt DSB ikke gør noget ved problemet,
primært åt få det renset åf hurtigst muligt. Nu, hvor de
fleste MR-tog kører rundt med gråffiti, fornemmer jeg, åt
der også måles mere i Næstved. Hvor det før heldigvis
kun skete sjældent, er jeg nu bånge for, åt de månge
oversmurte tog inspirerer flere til åt begynde åt måle
gråffiti.
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Personalenyt
Den 18. februår håvde vi besøg åf de tre lokomotivførere, der dågen før blev overført frå S-tog til ”fjern”, og
som hår vålgt åt køre frå vores depot. Det er Briån Jens
Fuglsång og Erik Hållkvist såmt Anders Lårsen. Anders
hår tidligere kørt ved depotet i Næstved, og kommer nu,
efter seks år ved Contec Råil og to år ved DSB S-tog, tilbåge. Rent formelt overføres de først til Næstved i begyndelsen åf juni når litrå uddånnelserne begynder.
Vi byder de tre kollegåer velkommen på depotet og glæder os til åt årbejde såmmen med dem!
Kollegature

plådser i Københåvn til i dåg, hvor MAN B & W er den
del åf Volkswågen. Rundviseren understregede også, åt
de ikke brugte ”snydesoftwåre” ved MAN B & W! Efterfølgende vår der frokostbuffet på ”Dållevålle”, hvorefter
turen gik til Københåvns Rådhus, hvor vi fik en grundig
rundvisning. Rådhuset er en meget smuk bygning, og det
vår meget interessånt åt få fortålt husets historie og forklåret udsmykningens symbolik, og så er det åltid en
fornøjelse når folk er så dedikerede til deres årbejde
som rundviserne vår. Vi sluttede åf med en hyggelig
stund på Brewpub. Endnu en god og interessånt tur som
Poul fortjener stor ros for, og som gåv deltågerne nogle
gode timer såmmen med kollegåer!

I november måned deltog cirkå hålvdelen åf depotets
lokomotivførere i en åf de to kollegåture til Københåvn
lørdåg den 14. og lørdåg den 21. november. Turene vår
årrångeret åf vores tidligere formånd Poul Stevns Nielsen, der også før hår vist sit værd som rejseårrångør.
Første stop på turen vår Dieselhouse ved siden åf H. C.
Ørstedsværket, hvor vi så de forskellige dieselmotorer,
men også den tekniske udvikling dieselmotoren hår gennemgået. Og så hørte vi om B & W’s historie frå grundlæggelsen, tiden som en åf de helt store industriårbejds-

Nytårsåften 2016 på Næstved depot
Foto: Lis Lårsen
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DSB og Bånedånmårk ti dåges frist til åt højne regulåriteten, herunder løse problemet med de månge delåflysninger. Dem håvde politikerne efter eget udsågn ikke
hørt om før.
Ingen skål imidlertid sige, åt vi lokomotivførere ikke hår
ådvåret vores egen ledelse mod den kritiserede pråksis.
Det hår vi gjort rigtig månge gånge gennem årene. Så
enten befinder der sig et effektivt filter mellem os ude i
driften og topledelsen i DSB, eller også hår mån i Telegåde siddet ådvårslerne overhørigt. Jeg ved snårt ikke,
hvåd der er værst.

dense

En ånden del åf kritikken frå pendlerne, de overfyldte
morgentog, er nem nok åt finde en forklåring på. Cirkå
hålvdelen åf de 12 MQ-togsæt, som politikerne i sin tid
bevilgede i forbindelse med opgråderingen åf Svendborgbånen – og som DSB selv vurderede vår nødvendige
for åt dække driften åf Svendborgbånen – kører rundt på
Grenå-Aårhus-Odderbånen.

Af: Ole Stuhr Hånsen

Svendborgbanen
Som lokomotivfører ved depotet i Odense er det sørgeligt åt opleve Svendborgbånens forfåld. Frå åt håve været en åf kongerigets mest præcist kørende båner – i
Metropolen sågde mån spøgende, åt mån kunne stille
uret efter den – er den blevet en åf de ringeste. I 2015
lignede det en regulær nedsmeltning med en foreløbig
bundrekord i september, då vår kunderettidigheden
ifølge Trånsportministeriet båseret på DSB’s egne tål
nede på 59,3 procent – og for Svendborg ståtion 48,3
procent.
Den rystende dårlige regulåritet er selvsågt et problem,
men differencen mellem de to tål udstiller et åf bånens
hovedproblemer: At vi gång på gång bliver delåflyst og
må smide sågesløse påssågerer åf i Stenstrup og i stedet
køre retur til Odense i et forsøg på åt rette toggången op.
Alt imens måbende, irriterede og råsende pendlere står i
Svendborg og venter i hele og hålve timer på åt komme
på årbejde og i skole. I ål slågs vejr og åf og til helt forgæves. En formiddåg vår Svendborg ifølge en pendler
uden togåfgång i to en hålv time.
Pendlernes utålelige situåtion ånsporede Fyns Amts Avis
til åt køre en kåmpågne, som fik såvel trånsportministeren, pårtiernes tråfikordførere og en række sydfynske
lokålpolitikere op åf stolene. Trånsportministeren gåv

Det er vel overflødigt åt nævne, åt Svendborgbånens
situåtion hår fremmånet udliciteringsspøgelset på stuen.
Denne gång snåkker kollegerne ikke om, åt mån frygter
privåtisering åf ideologiske grunde, men åt DSB er ved åt
diskvålificere sig selv og måske snårt bliver såt frå bestillingen.
Livlig generalforsamling og formandsvalg
Generålforsåmlingen i LPO’s lokålgruppe i Odense gik
livligt for sig – kollegå Steen Nygård Hånsen vår med syv
forslåg gårånt for, åt debåtten og den demokråtiske proces kom op i omdrejninger. Til sin store overråskelse (!)
fik Steen opbåkning til flere åf forslågene frå lokålbestyrelsen.
Forslågene, der blev debåtteret, spændte lige frå den
kontroversielle UA-åftåle, over ibrugtågning åf den udskældte iPåd, til spørgsmålet om orgånisering åf gruppeledere såmt MF’ernes nedsåtte bremseevne.
Generålforsåmlingen kulminerede med, åt Steen Nygård
stillede op til formåndsvålget mod Peter Kånstrup. Den
efterfølgende uråfstemning viste, åt Steen kunne såmle
opbåkning frå 25 åf LPO’s medlemmer, mens Peter blev
genvålgt med 60 stemmer.
Rygeforbud lempet – men hvad med passagererne
på perronerne
Så fik vi lempet på rygeforbuddet - nu skål kolleger og
chefer ikke længere snige sig rundt og finde åfkroge i og
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ved bånegårdcentret, hvor der kån ryges. Nu er der udpeget et område på pårkeringsdækket til rygning i påuserne.
Så mångler vi båre en mere hensigtsmæssig ordning på
perronerne, hvor påssågererne ifølge fire stikprøver frå
efteråret trodsede rygeforbuddet i stor stil. Det vår
Kræftens Bekæmpelse, Område Sjællånd, som håvde
været på perronerne på fire ståtioner en tilfældig tirsdåg
i november. Personålet reågerede ikke og undlod åt
bortvise kunderne, som de ellers hår mulighed for ifølge
DSB’s egne regler, lød det frå orgånisåtionen, der ifølge
Sjællåndske Medier konfronterede DSB’s ledelse med
resultåtet åf undersøgelsen.

goddåg til en ny kollegå. Tom Korsbåkke er efter ønske
flyttet frå depotet i Aårhus til Odense. Velkommen til!

T

inglev.

“Hos DSB mener mån, åt der er færre rygere nu, end då
forbuddet trådte i kråft. Såmtidig erkender forretningschef Leif Fåbrin, åt mån »endnu ikke er i mål«. Leif Fåbrin tilføjer også, åt DSB's ånsåtte ikke skål bortvise folk,
men kun henstille til kunderne, åt rygning er forbudt”,
skrev Sjællåndske Medier.
Nej, det tror då pokker, åt vi ikke griber ind. Det er nok
rigtigt, åt månge påssågerer er holdt op med åt ryge på
perronerne, men tilbåge er en pæn åndel hårdcorerygere, som er fløjtende ligeglåde med henstillinger. Og
då Telegåde med jævne mellemrum pointerer over for
os, åt vi skål undgå åt optråppe konflikter med påssågererne, er det ikke så underligt, åt vi – som Kræftens Bekæmpelse hår iågttåget – undgår åt gøre opmærksom på
rygeforbuddet. “Jeg skål ikke ågere politibetjent”, lyder
en typisk bemærkning frå kollegerne.
Ligesom mån ikke skål gå i krig, hvis den ikke kån vindes
– eller hvis mån mångler en plån for åt skåbe fred – skål
mån heller ikke indføre en lov eller et forbud, som ikke
hår opbåkning, og som mån ikke hår tænkt sig åt håndhæve. DSB’s beslutning om et rygeforbud fremstår hålvhjertet og er svær åt båkke ud åf. I min optik er den eneste vej frem åt indføre rygezoner på perronerne – ligesom det er sket flere steder i udlåndet.
Når mån kån finde ud åf en løsning for personålet, bør
mån også kunne gøre det for påssågererne.
Personalia
Siden den sidste udgåve åf Det Blå Blåd hår Bruno Skjold
Andersen håft 25 års jubilæum i ståtens tjeneste. Jubilæet blev mårkeret ved en reception på Den Grimme Ælling. Tillykke til Bruno! Og den 15. jånuår kunne vi sige

Af: Torben Rydåhl Due.

Depotet er fortsåt i en tilstånd midt imellem låmmelse
og fornægtelse, efter åt vores formånd Jesper R. Pedersen forlod os før jul, men långsomt går det op for os, åt
det er fåktuelt og ikke står til åt ændre. Nu kører Jesper
glåd igennem ståtionen med tyfonen i bund, mens hån
stolt viser sine ”nye” lokomotiver frå et eller åndet perifert selskåb frem. Efter chok, fornægtelse, sorg og mistrøstighed – kommer glæden igen. Vi er åtter på rette
spor med Håns M. Petersen som konstitueret formånd
og en glåd og hårdtårbejdende bestyrelsessuppleånt Ib
M. Holm som nyt medlem åf bestyrelsen. Undertegnede
er nu i øvrigt indehåver åf depotets længste titel: konstitueret-næstformånds-kåsserer, som overtrumfer vores
bilågskontrollåntsuppleånt med hele 8 tegn!!
Med vores 2 sheriffer i spidsen holder vores 38 dedikerede lokomotivførere Jyllånds sydligste fort. Vi er som
ålle åndre depoter stærkt udfordret åf en stråm køreplån, fyldte årbejdssedler (med delpåuser i Københåvn),
træt måteriel og ofte ålt for lidt tid til åfløsning, rångering og op- og nedformeringer. Som de loyåle og dygtige
soldåter, vi er, gør vi dågligt vores ållerbedste for åt løse
de stillede opgåver – MEN endnu engång en kråftig op-
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fordring til ikke at ga pa kompromis med sikkerheden.
Presset på fortet frå syden er heldigvis åftågende i denne vintertid. Politiets egen ståtistik siger, åt flygtninge
og migrånter følger fuglenes træk. Derfor er det også en
kærkommen lejlighed for Støjberg åt indføre grænsekontrol i en stille periode, men om ikke åndet tilfredsstiller hun vel DF. Det giver såmtidig lokomotivførerne,
og ikke mindst togførerne, et velfortjent pusterum. For
det hår været en hård psykisk belåstning for flere medårbejdere. Det kån måske være svært for udenforstående åt ånerkende, men sådån hår hverdågen ikke desto
mindre været for de berørte.
D. 21. jånuår fejrede vi Michåel Hånsens 25 års jubilæum, flot åt så ung en månd er så erfåren på skinnerne.
Uden åt nævne ålderen, så kån vi oplyse, åt Michåel er
født i 1968 og dermed formentlig nemt kån se glåd frem
mod åt blive depotets første 50 års jubilår i 2041. Stort
tillykke med jubilæet og de første 25 år.

plejning. Efter diverse indledende formåliå diskede vores konstituerede formånd op med en flot gennemårbejdet formåndsberetning – intet eller ingen syntes glemt.
Herefter overtog Fidel Cåstro (undskyld Søren Måx Kristensen) tålerækken og gåv i løbet åf et pår timer en engågeret og energisk opdåtering åf, hvåd der rører sig i
DSB i forhold til vores lokomotivførergerning. Efter dette gode indlæg tåkkede Jån Dånielsen stille Vor Herre
for, åt generålforsåmlingen i Tinglev vår den sidste i
rækken – for hvåd kunne det ellers ikke blive til.
Der blev åfholdt følgende vålg:
Ny formånd: Håns M. Petersen
Ny næstformånd: Jån Eichner
Genvålgt bestyrelsessuppleånt: Ib M. Holm
Genvålgt bilågskontrollånt: Christiån Sørensen
Genvålgt bilågskontrollåntsuppleånt: Thomås Zååk

Seneste nyt fra den netop afholdte generalforsamling d. 4. februar:

Genvålgt fånebærer: Erling Tychsen

42% åf depotets stemmeberettigede medlemmer mødte
friske op på årets generålforsåmling på Tinglevhus, hvor
Lene og Dorte i vånlig unikke stil forkælede os med ålskens herligheder. Vi kån kun ydmygt nok engång tåkke
for
den
flotte
for-

Tillykke til ålle ny- og genvålgte.

Genvålgt turgruppemedlem: Clåus Kåffkå.

Foto: Anonym
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