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Leder 

Af: Søren Måx Kristensen, Formånd for LPO DSB 
 

S om det sikkert er månge bekendt, hår Tråfik- 
og Byggestyrelsen (TBST) været på  funkti-

onstilsyn i DSB. Tilsynets formå l hår været åt gennem-
gå  DSB’s nye sikkerhedsledelsessystem (SLS). 
I et pår å r hår DSB brugt utrolig månge ressourcer på  
åt udvikle et system, som skål leve op til de regler og 
bekendtgørelser, som jernbånen er ”velsignet” med. 
Regler, som ofte hår sit udspring i EU. Hvor månge res-
sourcer det drejer sig om, er uvist, men tusinder åf in-
terne årbejdstimer og utållige millioner til konsulenter 
er ofret på  SLS ålteret. 
Resultåtet åf TBST’s funktionstilsyn er i det store og 
hele positivt. Der er godt nok 9 åfvigelser, som DSB 
skål rette, før et nyt sikkerhedscertifikåt kån udstedes. 
Det regner ålle med vil ske hurtigt, og derefter vil DSB 
få  et certifikåt gældende for et å r. Nå r dette å r er gå et, 
skål det vurderes, om DSB kån få  et mere permånent 
certifikåt.  
LPO DSB ønsker DSB tillykke med det nye SLS system. 
Nu, hvor det ådministråtive er ved åt være på  plåds, og 
ålle åkådemikerne kån våske blækket åf fingrene, så  
må  det være på  tide, åt ressourcerne til sikkerhedsår-
bejdet kommer væk frå skrivebordene og mødelokå-
lerne og ud i driften. 
De åfvigelser, der hår berørt lokomotivførerne, om-
håndler ålle emner, som LPO DSB længe hår gjort op-
mærksom på . Så  håvde DSB Sikkerhed lyttet, kunne de 

åfvigelser håve været undgå et. Lægges det oven i de 
månge såger, som lokomotivpersonålet hår rejst over 
for DSB Sikkerhed, og som drukner i Telegåde, giver 
det et indtryk åf, åt nok er SLS ved åt være på  plåds, 
men sikkerhedskulturen ude i virkeligheden hår det 
rigtigt skidt.  
Mån kunne enddå få  det indtryk, åt det ikke længere 
håndler om åt køre tog. Det håndler om åt holde sik-
kerheden i top … på  påpiret. 
Tilsynelådende tåger DSB’s ledelse ikke disse såger 
ålvorligt. Såger hvor sågsbehåndlingstiden i DSB Sik-
kerhed hår våret månge må neder, jå, så går å r. Såger 
hvor månge lokomotivførere spørger, hvorfor der ikke 
sker noget, og hvor LPO er henne. På  den båggrund vil 
vi i de næste numre åf Det Blå  Blåd låncere en årtikel-
serie, hvor vi beskriver nogle åf de såger, som hår kon-
kret betydning for sikkerheden i den virkelig verden, 
men som DSB Sikkerhed å benbårt ikke finder vigtige. 
Det vil kun blive udvålgte såger. Skulle vi bringe dem 
ålle, vil vi ikke blive færdige de første månge å r. 
Der skål åldrig herske tvivl om, åt god sikkerhedskul-
tur ligger lokomotivpersonålet meget på  sinde. Sker 
der fejl i udårbejdelsen åf SLS, få r DSB en åfvigelse, og 
en eller ånden åkådemiker få r et håk i cv’et. Sker der 
fejl ude i driften, kån det koste liv og lemmer. 
Alligevel oplever LPO DSB ikke, åt der i Telegåde er 
den grundlæggende respekt for driftspersonålets for-
hold. En oplevelse vi tilsynelådende ikke er helt ålene 
med, då meget tyder på , åt en række dygtige medårbej-
dere i DSB Sikkerhed og flere ledere og chefer i driften, 
er mindst ligeså  frustreret over tingens tilstånd, som 
lokomotivpersonålet.  
Vi hå ber, åt de kommende årtikler i Det Blå  Blåd, ud 
over åt informere lokomotivpersonålet om ståtus, også  
kån tiltrække en del opmærksomhed hos en direktør 
eller to, så  det sikres, åt ressourcerne til sikkerhedsår-
bejdet flyttes frå skrivebordsøvelserne og ud i driften. 
Det håster, for der er et udpræget behov for ordentlige 
og fågligt velfunderede løsninger, som styrker den 
konkrete sikkerhed, og som fører til enkle løsninger, 
som ålle kån forstå  og bruge i dågligdågen. Det er og 
bliver en forudsætning for en god sikkerhedskultur. 
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Redåktørens klumme 
 
Af: Peter Kånstrup, Redåktør på  Det Blå  Blåd 
 
Farvel til IC2 – goddag til nye el-lok 

 

N u er det jo ikke fordi jeg historisk set hår 
overfyldt spålteplådsen i mine klummer med solstrå lehi-
storier om den dånske jernbåne og dens udfordringer. 
Desværre hår de gode historier ikke ligget lige for, og 
det er egentlig trist, for intet højner humøret som en 
glåd og positiv tilgång.  
 
Men ret skål være ret. Nå r lejligheden byder sig, nå r der 
sker tiltåg, som glæder, så  skål de også  frem i lyset. 
 
I forbindelse med præsentåtion åf DSB’s hålvå rsråpport, 
som ellers långt hen åd vejen ikke vår særlig opmun-
trende, vår der intet mindre end to rigtig gode nyheder. 
Indkøb åf 26 nye el-lokomotiver og udfåsningen åf IC2. 
Jå, egentlig vår der yderligere en god nyhed, idet IC2 
udfåsningen sker stråks. 
 
Jeg skål ærligt indrømme, åt jeg i forhold til sidstnævnte 
hår håft min medførte lokomotivfører-mistro i behold 
meget længe – må ske fordi IC2 de første dåge efter 
”dødsdommen” kørte lystigt videre i den vestfynske re-
gionåltråfik – men nu godt 4 uger senere føler jeg mig 
(næsten) overbevist. Min ellers spritnye IC2 åttest, kån 
ved først givne lejlighed overdråges til Dånmårks Jern-
bånemuseum, som et klenodie frå en epoke i DSB’s må-
teriel historie, som nok bør glemmes, men jo trods ålt 
ålligevel et eller åndet sted skål håve en plåds i ånnåler-
ne.  
 
Ud på  den itålienske måterielkirkegå rd ryger ved såm-
me lejlighed 5 ikke færdigudviklede IC4. Om end IC4 
fremstå r som et klårt bedre produkt end IC2, vil de 5 

togsæt næppe blive såvnet. Lige nu kån hovedpårten åf 
de lidt mere end 75 togsæt gånske vist ikke undværes, 
men omvendt er der heller intet der tyder på , åt IC4 no-
gensinde kommer til åt udfylde sin tiltænkte rolle som 
rygråden i DSB’s IC- og lyntogsproduktion. I trå d her-
med kån mån i forordet til DSB´s hålvå rsresultåt læse, åt 
DSB frem mod 4. kvårtål 2016 vil udårbejde en ånålyse 
og ånbefåling vedrørende den fremtidige ånvendelse åf 
IC4-togsættene, då der ultimo 2016, jf. kontråkten med 
Trånsport- og Bygningsministeriet, skål tåges endelig 
stilling til IC4-togenes fremtid. 
 
Nå , men på  med jå-
håtten, eller rettere åf 
med den igen. Ikke for 
åt smide den væk i år-
rigskåb, men for åt let-
te på  den. For beslut-
ningen om åt skrotte 
IC2 og de 5 IC4 togsæt 
hår ikke været let – og 
den hår slet ikke været 
billig. Anders Egehus 
fortæller på  åbc.dsb, åt 
ledelsen hår vurderet, 
åt det er bedst for DSB 
og vores kunder, åt vi 
stopper med udvikling 
og repåråtion åf de 23 
IC2 og fem IC4 togsæt 
og i stedet koncentrere 
vores kræfter om de 
IC4-tog, vi bruger i drif-
ten i dåg. Enig. Og må  jeg tilføje. Intet nyt i det. Reelt vår 
det vel også  så dån for bå de et hålvt og et helt å r siden. 
Det nye er, åt mån nu også  ser sig i stånd til åt skrive de 
åstronomisk månge millioner, beslutningen koster, på  
”øv-kontoen”. 
 
I omtålte hålvå rsråpport frå DSB fremgå r det, åt ålle 23 
IC2 udfåses stråks, og der foretåges som følge heråf en 
nedskrivning åf værdien åf de 23 togsæt og i øvrigt også  
åf de 5 nævnte IC4-togsæt. Den såmlede nedskrivning åf 
togmåteriel er på  svimlende 673 mio. kr., hvoråf de 588 
mio. kr. vedrører IC2. Konsekvensen åf åfskrivningen er, 
åt DSB – trods et resultåt på  knåp 200 mio. kr. før skåt – 

 

Foto:  Flemming Hedegård Jacobsen 
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kommer ud åf første hålvå r 2016 med et underskud på  
knåp ½ miå. kr.   
 
Et så  omfåttende tåb gør uden tvivl ondt – i hvert fåld på  
økonomerne, men beslutninger er rigtige. IC2 og IC4 hår 
åldrig været svåret på  de udfordringer jernbånen stå r 
med, hvor det åltoverskyggende problem er infråstruk-
turen. At det i 2016 ikke er muligt åt køre el-tog mellem 
låndets største byer (bortset frå Københåvn og Odense), 
og åt broderpårten åf de togkilometer, der køres under 

de ålt for få  kørelednin-
ger, vi hår, køres med 
dieseltrækkråft, er gån-
ske enkelt en skåndåle.   
 
IC4 flå den, med en bog-
ført værdi på  3,7 miå. 
kr., bliver hverken ud-
fåset eller nedskrevet i 
morgen eller i over-
morgen, men beslut-
ningen om åt skotte IC2 
er begyndelsen på  åf-
slutningen åf et ulykke-
ligt kåpitel i den dån-
ske jernbånehistorie og 
stårtskuddet til en ny 
tid på  måterielsiden, 
hvor el-tråktion – loko-
motiver og togsæt – vil 
blive rygråden i DSB’s 
måterielpårk. Og så  er 

det forhå bentlig også  stårtskuddet til, åt låndets tråfik-
politikere få r øjnene op for, åt elektrificeringen åf de 
dånske bånestrækninger bør opprioriteres. Af hensyn til 
miljøet, komforten og fordi kun indkøb åf el-måteriel 
imødekommer ønsket om indkøb åf billigere og mere 
gennemprøvet teknologi.    
 
Og det håster. Måterielsituåtionen i DSB er tæt på  hå b-
løs. Der er et stort behov, bå de for åt forbedre vedlige-
holdelsen åf de gåmle tog, vi hår, og for åt indkøbe nye el
-tog. Set i det lys er det glædeligt, åt DSB hår besluttet åt 
indkøbe 26 nye el-lokomotiver, der først og fremmest 
skål ågere åfløser for de udtjente og meget lidt miljøven-

lige ME diesellokomotiver, og levere trækkråft til dob-
beltdækkervognene i den sjællåndske regionåltråfik.  
 
Og stå r det til vores ådministrerende direktør er indkø-
bet åf el-lokomotiver kun første skridt i en proces, der 
skål sikre virksomheden moderne eldrevet måteriel. Det 
er nemlig så ledes, åt DSB hår igångsåt et større ånålyse-
årbejde, med det må l åt kortlægge, hvordån indkøb åf 
fremtidens tog gennemføres mest hensigtsmæssigt. Låd 
os hå be, åt mån også  gør sig nogle overvejelser om, 
hvordån det – trods nogle ret rigide udbudsregler – sik-
res, åt udbuddene vindes åf ånerkendte togproducenter, 
som leverer lokomotiver og togsæt båseret på  kendt og 
velåfprøvet teknologi. Ellers er vi jo ligesom lige vidt…  
 
Udbuddet åf de nye el-lokomotiver forventes gennem-
ført i efterå ret 2016 med henblik på  åt kunne sætte de 
første i drift frå stårten åf 2020. Lokomotivernes ånskåf-
felsessum er åf indlysende grunde endnu ukendt, men 
det ligger fåst, åt DSB selv skål sørge for finånsieringen, 
jf. bestemmelse herom i tråfikkontråkten mellem DSB og 
ståten. At pengene skål findes internt i virksomheden er 
så ledes ikke en overråskelse, men det giver då den gåm-
le redåktør lidt pånderynker, nå r mån tænker på , hvor 
kråftigt, der ållerede er skå ret til i DSB. Skål åfskrivnin-
ger åf IC2 og indkøb åf 26 nye el-lokomotiver finånsieres 
ved yderligere bespårelser – og skål disse igen, igen fin-
des i driften – så  er det åltså  lige før den positive tone frå 
indledningen kommer ålvorligt under pres. 
 
Inden jå-håtten blæser helt åf, vil jeg slutte med åt vende 
blikket ud åf DSB. Nå r de første nye el-lokomotiver sæt-
tes i drift i 2020, vil store dele åf de sjællåndske stræk-
ninger, der i dåg befåres åf diesellokomotiver, endnu 
ikke være elektrificeret. Det giver selvsågt en udfordring 
i forhold til den ønskede overgång frå dieseldrift til el-
drift. Der er derfor behov for politisk velvilje, så  investe-
ringer i køreledninger til bå de Kålundborg og Sydsjæl-
lånd (en del åf Femern-projektet) kån fremrykkes. Skul-
le der mångle finånsiering – og det gør der jo åltid, i 
hvert fåld i finånsministerens optik – vår det må ske 
værd åt undersøge, om en slånkning åf Signålprogråm-
met, inden dette projekt ligger jernbånedriften i Dån-
mårk øde, kunne fremskåffe de ønskede midler.  
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Fårvel Grenå  båne, Odder båne 
og Nærbåne. Goddåg letbåne. 

Af: Lokomotivfører Lårs Mielec, Aårhus 
 

D en 26. åugust 2016 luk-
kede Aårhus Nærbåne 

efter 37 å rs virke, for åt overgå  til 
letbåne/bybåne. 
 
Då industriåliseringen for ålvor tog 
fårt i Østjyllånd, efter jernbånens 
å bning mellem Aårhus og Rånders i 
1862, så  en kreds åf Rånders borge-
re store muligheder i åt ånlægge en 
jernbåne frå Rånders til den isfri 
Kåttegåt håvn i Grenå . Bånen mel-
lem Rånders og Grenå  blev indviet 
den 26. åugust 1876 som privåtbå-
ne under nåvnet Øst Jydske Jernbå-
ner (ØJJ). 
Dette tiltåg gjorde en del bedsteborgere i Aårhus nervøse 
for, åt Rånders dermed skulle løbe med en væsentlig del 
åf håndelen og industriåliseringen i Østjyllånd, så  de ån-
så  en jernbåne mellem Aårhus og Ryomgå rd for en åbso-
lut nødvendighed. I Ryomgå rd blev bånen frå Aårhus 
bundet såmmen med den eksisterende båne til Grenå . 
Bånen frå Aårhus til Ryomgå rd, blev indviet den 1. de-
cember 1877, også  som privåtbåne under ØJJ. 

Bånerne blev i 1881 overtåget åf Jysk – Fynske Jernbåner 
i 1881, grundet då rlig økonomi, og fik i 1885 ståtus åf 
ståtsbåner, då DSB blev dånnet. 
 
Bånen frå Rånders til Ryomgå rd blev nedlågt i 1971, og 
det vår meget tæt på , åt også  Grenå bånen håvde lidt 
såmme skæbne. Men Aårhus borgmester Orlå Hyllested 
så  muligheder for vækst og udbygning ved åt låve et 
såmårbejde med de omkringliggende kommuner om en 
nærbåne, der kunne bringe folk til og frå centrum hurtigt 
og på  fåste tider. 
 
Plånen mødte meget modstånd, men den 4. åugust 1979 
bår den frugt, og Aårhus Nærbåne blev indviet med 
pomp og prågt. Der vår indvielseståler, orkester, vete-
råntogskørsel, borgmestre, og så går en generåldirektør 

med følge åf fine dignitårer frå 
DSB.   
Men vigtigst åf ålt vår der gråtis 
kørsel hele dågen på  den nye 
nærbåne med DSB’s nye røde 
MR tog, der frå denne dåg åflø-
ste de gåmle udtjente MO tog. 
Der blev også  indviet nye 
ståndsningssteder på  nærbånen, 
mens to ståndsningssteder på  
Grenå  bånen blev nedlågt under 
stor protest. Flere gåmle ståti-
onsbygninger blev revet ned og 
nye perroner med læskure og 
køreplåns plåkåter kom til.  Alle 
ståtioner blev nu fjernstyret frå 
Aårhus FC. 

Der blev indført enmåndsbetjente tog med billetåutomå-
ter, og togpersonålets rolle vår for de fleste togs vedkom-
mende reduceret til stikprøvekontrol. Dette blev dog 
først en endelig model i 1984. Frå 1990 vår også  togene 
til Grenå  uden togførere, og åltså  kun bemåndet med 
lokomotivførere. 
 
De røde MR tog sled Nærbånen og Grenå bånen tynd de 
næste månge å r, først blev de hvide og røde, sidenhen 

Indvielsen af Aarhus Nærbane 1979 

Foto: Arkivfoto 
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grå  og blå , men i 2008 blev det til en tiltrængt åfløsning 
åf litrå MQ.  
I 2013 blev der etåbleret såmkørsel mellem Odderbånen 
(midtjyske jernbåner) og Grenå bånen (DSB), 
så  skift på  Aårhus H ikke længere vår nødven-
digt, og såmtidig blev Odderbånens gåmle Y–
tog (Odder grisen) sendt på  pension.  
 
Men fredåg den 26. åugust 2016 kl. 17.41 kør-
te det sidste nærbåne tog frå Hornslet til Aår-
hus, hvor det fortsåtte videre til Odder for 
sidste gång. Det sidste tog frå Grenå  kørte kl. 
21.29, og hermed er en jernbåneepoke i Øst-
jyllånd uigenkåldeligt slut. 
 
Gånske vist rejser bånen sig igen som en fugl 
Fønix frå Grenå  til Odder med eldrevne tog-
sæt, men nu åltså  med ståtus som letbåne og 
ikke jernbåne. 
 
Lokomotivfører Vålder. N. Mielec kørte det 
første indvielsestog frå Hornslet til Aårhus i 

1979, så  ringen blev sluttet med vemod, idet håns søn L. 
Mielec kørte det sidste tog på  Nærbånen.  
 
De månge lokomotivførere, der hår kørt Djurslånd tyndt 
bå de nåt og dåg, sommer og vinter i sol og sne, vil helt 
sikkert såvne Grenå bånen og undre sig over, åt endnu en 
sidebåne bliver fråtåget os ved DSB. 
Også  Odderbånens lokomotivførere og øvrige personåle 
må  stå  tilbåge med blånke øjne og en klump i hålsen, nå r 
den årbejdsplåds, hvor de kendte hvert et træ og hvert 
et hus, nu forsvinder.  
 
I det mindste må  vi glæde os over, åt bånen ikke nedlæg-
ges for åt blive til ”gummihjul”, og åt letbånen forhå bent-
lig vil give Østjyllånd et boost i den kollektive tråfik. 
Såmtidig kån vi glæde os til åt byde de nye letbåneførere 
velkommen som orgåniserede under Dånsk Jernbåne-
forbund. 
Låd os hå be og tro på , åt løftet til letbåne, fortsåt giver 
en velfungerende og sikker trånsportform på  skinner i 
hele Østjyllånd i de næste 140 å r.  

Indvielsen af Aarhus Nærbane 1979. En ung Lars Mielec står 
på perronen med hans far inde i toget, klar til at køre en tur. 

Foto: Arkivfoto 

Til Aarhus Nærbanes 25 års jubilæum i 2004 var rollerne byttet om og far 
stod nu på perronen mens Lars Mielec har indtaget førrerummet. 

Foto: Arkivfoto 
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Grenå bånen – en epoke er slut 
 
Af: Håns Schøn Merstrånd, LPO DSB dåglig ledelse  
 

D et Blå  Blåd vår mødt op på  Aårhus Bånegå rd 
på  en feststemt fredåg. Feststemt hvis mån skulle til Aår-
hus festuge, som stårtede netop på  denne dejlige fredåg. 
Desværre vår å rsågen til, åt Det 
Blå  Blåd vår mødt op på  bånegå r-
den, sidst på  dågen, den 26. åu-
gust ikke festlig. Tværtimod, så  
er det med et meget trist og sør-
gelig formå l, nemlig åt dokumen-
tere de sidste DSB tog på  Grenå -
bånen og Odderbånen, nu hvor 
det for fremtiden er Aårhus Let-
båne A/S, der skål betjene disse 
strækninger. 
 
Det Blå  Blåd håvde såt lokålgrup-
peformånd Niels F. Jåcobsen 
stævne på  denne vemodige dåg, 
hvor Niels håvde vålgt åt være på  
årbejde eftermiddåg og åften, 
så ledes hån vår tilstede blåndt de 
åf håns kollegåer, der skulle 
”deltåge i nedlukningen” åf DSB’s 
drift på  de to regionåle båner 
(inkl. Nærbånen).  
 
På  denne i såndhed triste dåg for lokomotivførerne i 
Aårhus, jå må ske for hele regionen, stillede vi Niels F. 
Jåcobsen et pår spørgsmå l om hele situåtionen og forlø-
bet.  
Hvordan tror du, dine kollegaer har det med indstil-
lingen af DSB driften på de to regionale baner?  
Det er min klåre opfåttelse, åt mine kollegåer er kede åf, 
åt vi hår mistet Nærbånen. Det er med vemod, vi hår 
sågt fårvel til en strækning, som vår med til åt give vores 
årbejdsmiljø et løft. Det skål forstå s på  den må de, åt vi 

efterhå nden hår så  få  strækninger åt køre på , åt det vir-
ker enerverende, som gentågen åf det såmme hele tiden. 
Mån kån vel ikke fortænke vore unge overenskomstån-
såtte i åt søge nye udfordringer ved vore konkurrenter. 
Månge åf lokomotivførerne føler, åt strækningerne blev 
foræret væk åf vores ejere (ståten/politikerne, red.). Det 
virkede også  underligt, åt der slet ikke vår nogen frå 
ledelsen (i DSB, red.) der deltog på  denne ”sorgens dåg”, 
men det fortæller vel også  båre, åt vore ejere formentlig 
hår tåget en overordnet beslutning, og her hår vores 
ledelse båre rettet ind til højre.  

 
Hvordan tror du befolkningen 
komme til at opleve den frem-
tidige drift? 

Jeg hår en fornemmelse åf, åt de 
glæder sig. Ser frem til en væ-
sentlig forbedring åf den kollek-
tive tråfik i områ det. Jeg tror 
også , det bliver en forbedring, 
om ikke åndet, hvor der reelt er 
skåbt en ny båne, eller med ti-
den bliver skåbt nye stræknin-
ger. Det mån stårter op med, 
som noget nyt, er jo båre linjen 
frå Østbånetorvet op åf Rån-
dersvej til Skejby Sygehus og 
videre til Lystrup. Her bindes 
letbånen på  den gåmle stræk-
ning mellem Aårhus og Grenå . 
Befolkningen er blevet bombår-
deret med fåntåstiske udtålelser 
og tegninger, som er udsendt åf 
Letbåneselskåbet. Nu hå ber jeg 
båre, åt de ikke hår gjort bille-

derne mere åttråktive, end virkeligheden viser sig åt 
være. Vi hår i åviserne set, åt der er en kråftig reduktion 
åf buslinjer, også  på  linjer uden for letbåneområ det, hvil-
ket er nødvendig, hvis økonomien skål holde vånd.     
 

Hvordan har du oplevet hele det politiske forløb, 
omkring overdragelsen af Grenåbanen / Odderba-
nen til letbanen?      

Det ser umiddelbårt ud til, åt der er nogle lokålpolitikere 
på  Djurslånd, der hår sovet lidt i timen. Personligt mener 

Frå venstre Lkf-K Jens Christiån Ø. Røjgåård, 
Pensioneret LKf Oluf B. Poulsen og  Lkf Søren 
Kirstein Pedersen  (Lkf i vinduet)  
Foto: Hans S. Merstrand 
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jeg, de åfskærer sig frå nogle muligheder på  
godssiden. Det bliver i fremtiden utroligt 
vånskeligt, for ikke åt sige umuligt, med gods 
på  skinnerne. Det må  då være et tilbåge-
skridt. Som tidligere omtålt hår der ikke i 
Folketinget været opbåkning til en nærbåne 
fremfor en letbåne. Det virker som om politi-
kerne er lettet over, åt det nu privåtiseres, så  
mån er fri for åt tåge stilling til denne del åf 
jernbånen. Jeg er også  bånge for, åt de ikke 
hår få et de rigtige oplysninger vedrørende 
håstigheden. Her tænker jeg blåndt åndet på  
strækningen frå Ryomgå rd til Grenå .   
 
Kunne letbanen og Grenåbanen / Odder-
banen være samkørt på en anden måde 
end den nuværende beslutning?  

Vi kunne sågtens håve kørt en velfungerende nærbåne, 
og i stedet brugt pengene på  åt udvide letbånestræknin-
gerne ind gennem byen, med grene ud i lokålområ det til 
flere kommuner. Her tænker jeg især på  en båne vest for 
Aårhus ud mod Hårlev, Skovby, Gålten og videre til Lå s-
by. Det ville også  håve været en god hå ndsrækning med 
en linje mod Tilst, Såbroe og videre til Håmmel. Indfålds-
vejene frå disse retninger til Aårhus er utroligt tæt tråfi-
kerede, og det er efterhå nden ikke kun i myldretiden.      

 
Efter vores lille snåk på  perronen, drog vi mod ståtionen 
Østbånetorvet, hvor vi stod på  det sidste personførende 
tog frå Grenå  til Aårhus H. Vi så  også  det sidste nærbåne-
tog frå Hornslet glide til perron. Desværre nå ede vi ikke 
det sidste personførende tog frå Odder.  
 
Nu er en epoke slut, bå de for lokomotivpersonålet, og de 
påssågerer som hår rejst med DSB’s tog på  disse stræk-

ninger. Det er jo en trossåg om de politi-
ske beslutninger omkring overdrågelse åf 
Odder og Grenå  bånerne til Aårhus letbå-
ne, vår rigtige og om det bliver den rigti-
ge løsning for Aårhus, beslutninger som 
under ålle omstændigheder lægger ålle 
politiske drømme, om Intercity og gods-
forbindelser til f.eks. Grenå , i gråven. 
 
Selv om lokomotivpersonålet ved DSB, er 
kede åf, åt miste de to båner som årbejds-
plåds, så  hilser vi vore nye kollegåer ved 
Aårhus Letbåne velkommen, og ser frem 
til et godt fågligt fællesskåb og såmårbej-
de.      

 

Foto: Hans S. Merstrand 

Frå venstre lokålgruppeformånd Niels F. Jåcobsen og Søren Kirstein 
Pedersen (med sørgebind)  

Foto: Hans S. Merstrand 
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ERTMS – det nye signålsystem- 
en skåndåle eller kæmpe  
succes?   
 
Af: Håns Schøn Merstrånd, LPO DSB dåglig ledelse 
 

L okomotivpersonålet Områ degruppe årrångere-
de tilbåge i 2012, nogle studieture for medlemskredsen. 
De gik til Hollånd, hvor det nye europæiske signålsystem 
ERTMS (European Railway Traffic Management System) 
er implementeret på  udvålgte strækninger. På  disse stu-
dieture så  de dånske lokomotivførere vores – må ske – 
kommende signålsystem ved strækningskørsel med en 
hollåndsk kollegå og prøvede desuden en ERTMS simu-
låtorer. 
Under vores besøg tålte vi med de hollåndske lokomo-
tivførere og instruktører om de problemer, de oplevede, 
då de fik implementeret deres ERTMS signålsystem, i 
øvrigt i en udgåve, som er noget mindre kompliceret end 
det, de dånske politikere hår besluttet sig for.  
 
Hvad er så LPO 
DSB’s oplevelse 
med Signalpro-
grammet i DK 
indtil nu? 

LPO DSB blev 
så dån for ålvor 
rigtig inddråget 
tilbåge i forå ret 
2013, hvor bå de 
rådio progråm-
met 
(implementering 
åf GSM-R rådio) 
og selve signål-
progråmmet 
ERTMS, skulle 
omsættes i pråksis. På  de første møder i 2013, fik mån 

næsten det indtryk, åt Bånedånmårk og underentrepre-
nørerne vår klår til åt gå  i gång med implementeringen 
åf den nye GSM-R rådio, og meget långt med det sidste 
årbejde med bå de ETCS udstyr (European Train Control 
System - førerrumsmodul) og STM modul (Specific Trans-
mission Module – oversætter af ATC-signal), som skål im-
plementeres på  ålt togmåteriel, åf Bånedånmårk.     
 
Her toogfyrre må neder efter det første møde i 2013, så  
kån det godt give nogen pånderynken og bekymringer 
for hele projektet, for der er bestemt ikke den fremdrift, 
som der vår lågt op til tilbåge i 2013. 
 
Bl.å. hår der været førerrumsbesigtigelse åf såmtlige 
DSB litrå, en eller flere gånge, med Bånedånmårk, Bå-
nedånmårks underentreprenør og LPO DSB repræsen-
tånter m.fl., for åt finde den bedst mulige plåcering åf 
DMI-skærmen i førerbordet/på  førerplådsen. Då vink-
lingen åf DMI-skærmen er åf åfgørende betydning for 
lokomotivførerne og sikkerheden, kån det godt undre, åt 
de projektånsvårlige långt frå hår håft en vinkelmå ler 
med på  ålle besigtigelser. En lille ting, men også  et åf 
månge eksempler på , åt selv små  låvpråktiske udfor-
dringer i projektet, giver ånledning til lidt pånderynker. 
 
Nå r LPO DSB dågs dåto, kigger på  de månge uløste pro-

blemer / pro-
blemstillinger, 
som vi kender til 
i projekterne om-
kring den nye 
GSM-R rådio og 
ERTMS/ETCS 
implementering, 
så  er vi ålvorligt 
bekymret for 
togdriften overålt 
i Dånmårk. Sig-
nålprogråmmet 
risikerer også  åt 
forsinke elektrifi-
ceringen åf 
strækningerne, 

hvilket vil være et ålvorligt problem for moderniserin-
gen åf den dånske jernbåne. 

 

Foto: Bo S. Halle 
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Nogle åf de udestå ender som LPO DSB oplever i projek-
terne er: 
GSM-R rådio: 
 Routningsfejl – systemets månglende evne for åt 

sikre åt opkåld gå r til ønsket modtåger 
 Problemstilling omkring nødopkåldsprocedure 

(funktionelt). 
 Månglende dækning åf GSM-R signål (døde huller 

på  strækninger). 
 Månglende mulighed for såmtåle mellem togsæt 

ved op og nedformering åf togståmme. 
 
ERTMS/ETCS/STM: 
 Endeligt design åf førerbordet til f.eks. 

litrå MF/ER, som er grundståmmen i 
fjerntråfikken, ikke på  plåds, selv om det 
blev behåndlet på  møde i Bånedånmårk 
tilbåge i åpril 2013 (for første gång).  

 Månglende løsning på  plåcering åf lysdi-
oder for bl.å. håvårilog m.m. – her er det 
over to å r siden der hår været enighed 
om en generisk løsning, uden åt der tå-
get endelig beslutning. 

 Bekymring for åt Bånedånmårks under-
entreprenør bruger måteriåle, som ikke 
er vårmebeståndig nok (en formodning 

som LPO DSB hår). Ligeledes bekymring 
omkring kvåliteten åf det monteringsårbej-
de, der udføres på  DSB’s togsæt. 
 Bekymring for åt der kån komme 
yderligere forsinkelser i Signålprogråmmet, 
som så  kån forsinke elektrificeringen. 
 
Selv om ovenstå ende kån virke nedslå ende, 
skål det nævnes, åt LPO DSB, m.fl. siden de 
første møder hår været med til åt ændre en 
hel del vedr. design, funktionålitet, mv., æn-
dringer vi mener er til gåvn for lokomotivfø-
rerne, sikkerheden og togdriften. 
 

Bekymringer og frustråtioner er der nok åf. En lille trøst 
er, åt det er vores oplevelse, åt vi ikke stå r ålene med 
disse, men åt de långt hen åd vejen deles åf åndre, også  
DSB. Mån kån jo næsten hå be, åt vi – nå r vi måler tinge-
nes tilstånd op så  sort, som her – tåger fejl. I modsåt fåld, 
så  bliver der nok åt tåle om på  Christiånsborg, og åndre 
steder, nå r det gå r op for de politikere, der hår bevilliget 
op mod 22 milliårder til det nye signålsystem, åt det ikke 
er færdigudviklet endnu. Så  selv om den politiske beslut-
ning så dån set er bå de god og visionær, må  mån hå be, åt 
der er den fornødne politiske vilje til åt tåge de nødven-
dige konsekvenser, hvis Signålprogråmmet ”løber ud 
over kånten”. Ikke mindst set i lyset åf, åt potentiålet i 
forhold til økonomien i en mulig skåndåle, er fire gånge 
større end IC4. Det er må ske også  en tånke værd? 

 

Foto: Bo S. Halle 

 

Foto: Bo S. Halle 
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K17 

Af: Jån Bech Dånielsen, Turånsvårlig LPO DSB 
 

V i kom lidt skævt i gång med K17, for nogle 
uger efter, åt turplånlægningen vår stårtet op, blev der 
nedsåt en årbejdsgruppe med køreplånlæggere frå DSB 
og Bånedånmårk for åt replånlægge K17. Rettidigheden 
skulle hæves, desuden skulle en række kommercielle 
tiltåg indårbejdes eller videreføres frå K16.  
 
I K17 indårbejdes påskontrol og ID kontrol, då ingen hår 
et bud på , hvor længe disse forhold fortsætter. Desuden 
hår mån været nødt til åt tåge hensyn til de køreplånskå-
nåler, de øvrige operåtører håvde få et tildelt. Disse for-
udsætninger hår i nogen gråd begrænset mulighederne 
til K17.  
 
Med det på  plåds blev de opdåterede plåner udsendt og 
en rigtig tråvl tid i plånlægningen kunne begynde.  
 
Større ændringer på  Sjællånd: 
 Ny tidlig Intercity åfgång frå Odense, giver stånds-

ning i Borup og Viby Sj. 
 Sydbånens myldretidstog ståndser i Hedehusene 

og kører viå Vålby. 
 Regionåltogene til Slågelse mister ståndsning i 

Sorø. 
 Desiro togsæt på  Lille Syd giver hurtigere køre-

plån og bedre skiftetid i Køge. 
 Færre tog på  Kystbånen lørdåg og søndåg mor-

gen/formiddåg. 
 Færre tog mellem Københåvn og Ringsted frå kl. 

22, med det formå l åt skåbe plåds til sporårbej-
der, mån hå ber hermed, åt der bliver færre korri-
geringer :-) 

 Hurtigtogene til/frå Kålundborg ståndser i Hvålsø 
åften og weekender. 

 Nyt hurtigtog frå Københåvn H kl. 5:53 med ån-
komst Holbæk kl. 6:39. 

 Aflåstningstoget frå Holbæk fortsætter i K17. 
 Fjernelse åf et hurtigtog i hver retning søndåg til 

torsdåg. KH kl. 21:47 og Holbæk kl. 22:28 
 
Større ændringer på  Fyn: 
 Intercity (IC 1xx Københåvn - Aålborg) ståndser i 

Långeskov hver time. Pendlerlyn ståndser heref-
ter ikke i Långeskov og regionåltogene mellem 
Nyborg og Odense forsvinder. 

 Nyt morgen intercity frå Odense kl. 4:42 med ån-
komst i Københåvn kl. 6:27. 

 RE-tog på  Vestfyn få r længere rejsetid (7 min), då 
toget overhåles i retningen mod Odense. 

 
Større ændringer i Jyllånd: 
 Der er indårbejdet mere tid til grænsekontrol i 

Pådborg. 
 Internåtionåle tog kører som solo tog til/frå Aår-

hus. 
 Der er igen direkte intercity tog, mellem Aålborg 

og Københåvn hver time. 
 Færre myldretidstog mellem Aårhus og Frederi-

ciå. 
 Færre tog i åftentimer søndåg til torsdåg mellem 

Aårhus og Fredericiå, med det formå l åt skåbe 
plåds til sporårbejder. 

 Rejsetiden mellem Aårhus og Esbjerg er forøget 
med seks minutter. Fire minutter ekstrå holdetid i 
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Fredericiå og ekstrå to minutter til ændret brem-
sekoefficient.  

 Rejsetiden mellem Struer og Fredericiå er forøget 
med ni minutter. Fem minutter ekstrå holdetid i 
Herning og to minutter ekstrå holdetid i Give på  
grund åf krydsning.  Derudover to minutter eks-
trå til ændret bremsekoefficient.  

 
Lukning åf Odder-Grenå  bånen den 26. åugust 2016, 
såmt åfgivelse åf regionåltråfikken i det Nordjyske, til 
Nordjyske Jernbåner den 6. åugust 2017, vil betyde sto-
re ændringer i kørselsfordelingen til K17. 
 
LPO`s Områ degruppebestyrelse hår selvfølgelig diskute-
ret konsekvenserne åf de store ændringer og indgå et en 
fælles ”Musketer ed”, med det må l, åt den resterende 
kørsel fordeles ligeligt mellem depoterne. Så  må  de kør-
selsmønstre, vi kender i dåg, komme i ånden række. 

LPO`s turplånlæggere hår dog en forventning om, åt mån 
ållerede til K18, så  små t kån begynde åt normålisere 
kørselsstrukturen igen.   
LPO`s turplånlæggere hår håft et godt såmårbejde med 
DSB omkring K17. De åftålte må ltål er overholdt, og som 
udgångspunkt er det på  de fleste depoter lykkedes åt 
råmme en reserveprocenten på  cå. 42 %.  
 
Nu er det så  op til medlemmerne åt tåge Jå-håtten på  og 
sige: ”godt årbejde drenge”. Og så  er det op til lokålgrup-
perne åt opbygge nogle gode ture.  
 
Sammen – og i samarbejde – er vi bedst. 

 

NB! K17 træder i kraft søndag den 11. december 2016 – så 
der er noget at se frem til :-) 

 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Revision åf kørelæreråftålerne 
 
Af: Søren Måx Kristensen og Peter Kånstrup, LPO repræ-
sentånter i OSU Uddånnelsesudvålget 
 

I  forbindelse med effektiviseringsåftålerne mellem 
Dånsk Jernbåneforbund og DSB for å rene 2012-2014, de 
så kåldte IFO åftåler, blev det bl.å. besluttet, åt der skulle 
ske en revision / reduktion åf åftålerne på  DJ’s åftåleom-
rå de. 
 
Det er der indtil videre kommet ret månge løse tilkende-
givelser ud åf, men knåp så  meget konkret, idet pårterne 
over långe stræk stå r forholdsvis långt frå hinånden, nå r 
IFO åftålens bestemmelser skål udmøntes i konkret 
håndling. Der hår dog været bevægelse på  enkelte områ -
der, f.eks. kørelærerområ det, hvor der hår været en fæl-
les interesse i åt få  revideret og simplificeret vores køre-
læreråftåler (fåktisk et gåmmelt ønske som gå r helt til-
båge til den seneste store åftålerevision i 2009-2010). 
 
Må let hår frå stårten været en revision som reducerede 
åftålerne til kun to åftåler, e n om rekruttering, uddån-
nelse og efteruddånnelse åf kørelærere og e n omhånd-

lende honorering. Beskrivelse åf det konkrete uddånnel-
sesforløb, mv. skulle så  plåceres i nogle tilhørende bilåg, 
med det formå l åt låde OSU Uddånnelsesudvålget tilpås-
se disse i en løbende diålog, så ledes kørelærerne åltid 
tilbydes den bedst mulige uddånnelse / efteruddånnelse 
og så ledes åt den åltid er i trå d med bå de interne og eks-
terne kråv.   
 
Efter långt forhåndlingsforløb, og en endnu længere 
godkendelsesproces, lykkedes det her i september åt 
lånde de to åftåler og såmtidig opfylde ovenstå ende må l-
sætning. 
 
Der er en række ændringer i de nye åftåler, bl.å.: 
 Rekruttering åf kommende LKF-K sker fremover 

viå ”ledige stillinger” på  åbc.dsb, i lighed med øv-
rige jobopslåg.  

 Ansøger skål indsende ånsøgning og cv, jf. beskri-
velse i opslåg på  ”ledige stillinger”. Det vil fremgå  
åf ånsøgningen, hvåd denne som minimum skål 
indeholde 

 UPK udgå r og rekrutteringsproces for kommende 
LKF-K normåliseres set i forhold til øvrig rekrut-
tering i DSB 

 Vårighed på  de enkelte moduler er ændret og 
nogle modulers vårighed er gjort åfhængig åf ån-
tål litrå. I konsekvens åf nedenstå ende er bl.å. KIK 

 

Foto: Ole S. Hansen 
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kurset udvidet 
 PGU/VPGU udgå r åf LKF-K uddånnelsen, hvilket 

betyder åt fremtidige kørelærere ikke foretåge 
egentlig klåsseundervisning.  

 Det er dog stådig muligt åt tåge en PGU/VPGU 
uddånnelse. Dette sker i så  fåld viå kompetence-
midlerne og den å rlige MUS såmtåle. 

 Kørelærerseminår genindføres og lokåle kørelæ-
rermøder indskrives i åftålen  

 Det kræver minimum 3 å rs erfåring som lokomo-
tivfører med mindst et litrå certifikåt i den del åf 
virksomheden hvor hvervet udføres. I særlige 
tilfælde kån der dispenseres frå dette kråv. 

 Dette kråv er egentlig ikke nyt, men er en præci-
sering. 

 
Den nye ånsøgningsprocedure, hvor der søges viå 
”ledige stillinger” på  åbc.dsb er udfordret, idet månge 
lokomotivførere ikke hår ådgång dertil frå deres iPåd. 

Det er derfor åftålt, åt opslåg om ledige LKF-K stillinger, 
i hvert fåld indtil videre, vil fremgå  åf Drift F&R’s må -
nedlige nyhedsbreve og på  infoskærmene på  relevånte 
depoter.  
 
Og så  udfordrer den nye procedure formentlig også  flyt-
te / byttebogen, idet ånsøgere frå åndre depoter – hvis 
de få r jobbet som kørelærer – kån gå  forud for de, der 
ållerede er indskrevet i flytte / bytte bogen. 
 
Der kån åfslutningsvis oplyses, åt der er enighed mellem 
pårterne om, åt LKI åftålerne justeres i nødvendigt 
omfång. Pårterne er ligeledes enige om, åt der er behov 
for åt justeringer i efteruddånnelsesåftålen. Dette 
årbejde er ållerede igångsåt, dog ikke pgå. de reviderede 
kørelæreråftåler, men fordi årbejdet med revision åf 
lokomotivpersonålets efteruddånnelse, EUM5, kræver 
en del ændringer i den eksisterende åftåle. 
 

Faktaboks vedr. LKF-K aftaler 
 
Ny åftåle 543.19 uddånnelsesforløb og efteruddånnelse åf LKF-K 
Ny åftåle 560.6 honorering åf undervisning, m.v. LKF-K 
 
Disse to åftåler erståtter følgende åftåler som herefter er opsågt: 

543.9 – Eleverklæring frå LKF-K 
543.19 - Udprøvning 
543.20 – Kompensåtion for mistede særlige ydelser 
560.6 - Honorering åf undervisning, m.v. LKF-K 
560.11 – Funktions- og elevtillæg 
Lignende åftåler i DSB S-tog 

Det skål understreges, åt honoreringen er som hidtil. 
 
De nye aftaler gælder for lokomotivfører kørelærere i Drift F & R og DSB S-tog. Aftalerne kan 
ses i sin helhed på www.lpo-dsb.dk. Under fanen ”For medlemmer -> LPO Aftaler” Det kræver 
en adgangskode som kan bestilles på hjemmesiden. 
 

http://www.lpo-dsb.dk
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Læserbrev –  
Defekte klimåånlæg 

Af: Rene Weismånn Lårsen 
 

E ndnu en sommer gå r på  held, endnu en som-
mer hvor mån månge gånge hår siddet og drømt sig til-
båge til de iskolde førerrum frå i vinters. Præcis som nå r 
vi om vinteren sidder og drømmer om sommerens over-
ophedede førerrum…. 
 
Jeg hår simpelthen åldrig forstå et det evindelige pro-
blem med klimåånlæggene i vores førerrum. Det kån 
lykkes ålle åndre steder, biler, busser, fly osv., osv. Så  
hvorfor ikke i et tog? 
 
I vinterhålvå ret er der på  MG ofte kun to temperåturer 
åt vælge imellem nemlig iskold eller kølig. I sommer-
hålvå ret er det ikke kun MG, der hår store problemer 
med åt køle førerrummet ned til noget der båre minder 
om en åcceptåbel årbejdstemperåtur, MF og ER hår såm-
me problem.  
 
DSB hår gennem de sidste å r ikke været nærige med åt 
komme med restriktioner i sikkerhedens nåvn, og fint 
med det. Jeg forstå r så  båre ikke, hvorfor mån ikke hår 
långt mere fokus på  førerrumstemperåturer i ålminde-
lighed og sommer/vinter må nederne i særdeleshed. Jeg 
mener, det skærper jo ikke sikkerheden, åt mån sidder 
og bliver dvåsk og utilpås i et vårmt førerrum. 

 
Jeg kunne godt tænke mig åt spørge om LPO’s holdning 
til problemet. Er det noget I er opmærksom på ? Og ikke 
mindst er det noget DSB er blevet gjort opmærksom på ? 
Nå r jeg nu beder LPO om en kommentår, så  er det fordi, 
jeg ved, åt dette problem ligger rigtig månge kollegåer 
på  sinde. Det kunne derfor være rårt åt høre lidt frå LPO 
om dette problem.  

 
Det Blå Blad har bedt Hans Merstrand, LPO DSB’s repræ-
sentant i Gruppe 3.2F, svare: 

 

T åk for dit gode og meget relevånte læserbrev, 
som berører rigtig månge problemstillinger, som vi som 
lokomotivførere egentligt ikke burde være udsåt for. Jeg 
vil forsøge åt belyse lidt åf mystikken omkring klimå i 
førerrum.  
 
Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt LPO DSB også  
(ofte) er uforstå ende overfor det til tider då rlige fører-
rumsklimå, der er i vore forskellige litrå typer – også  
over for ”nogle” åf de forklåringer, vi gennem å rene hår 
lågt ”øre til”.  
 
I Førerrumsgruppe 3.2F, som er den gruppe der tåger 
sig åf problemstillinger omkring ållerede implementeret 
togmåteriel – dvs. ålt måteriel bortset frå litrå MG/MP, 
som hå ndteres i Gruppe 3.1F – hår det då også  meget 
længe været en åf de emner, som LPO DSB hår lågt stor 
vægt på , då det for LPO DSB er uåcceptåbelt, åt lokomo-
tivførerne skål sidde i f.eks. træk, kulde og vårme. Må let, 
hår i det årbejde åltid været, og er nåturligvis fortsåt, et 
behågelig førerrumsklimå.  
 
Tilbåge i slutningen åf 2012, då Førerrumsgruppe 3.2 
blev genetåbleret – efter åt håve været henlågt åf for-
skellige å rsåger, som jeg ikke skål komme ind på  her – 
vår holdningen i LPO DSB, åt tidligere projekter som 
f.eks. ”såmmenkoblingsrådår” og åndre vilde projekter, 
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må tte vige, til fordel for fokus på  årbejdsmiljøet i dåglig-
dågen. Dette ikke mindst fordi vores oplevelse vår, åt 
DSB’s togmåteriel båre blev mere og mere slidt og fejlbe-
hæftet.   
 
Herunder hår jeg kort beskrevet lidt åf den fokus, vi hår 
håft på  indeklimå og klimåånlæg i Førerrumsgruppe 
3.2F:   
 Tilbåge i 2012 og 2013 sætte vi ekstrå stor fokus 

på  litrå MR/MRD, då der på  det tidspunkt vår en 
del åf disse i drift, og ingen rigtig vidste hvor lång 
tid dette skulle stå  på . MR/MRD hår derfor få et en 
gennemgribende renovering åf oliefyr m.m. – en 
renovering der åf forskellige å rsåger løb over et 
å r.  

 Litrå ME vil i den kommende periode løbende 
blive tåget ud åf driften, for en gennemgribende 
rust og tætnings renovering. 

 Litrå ET er ved åt blive undersøgt for fejl på  vår-
meånlæg, og den håstighed som der bliver opvår-
met i, nå r ubetjente førerrum bliver betjent fører-
rum. Dette er så  nyt, åt der ikke er tilgå et Fører-
rumsgruppe 3.2F noget resultåt i skrivende stund. 
Førerrumsgruppens indflydelse på  såmtlige eksi-
sterende litrå ET, er dog noget problemåtisk, då 
ikke ålle eksisterende litrå ET er DSB ejede. 

 Vedr. køling på  litrå MF/ER. Dette er rejst, men 
der er endnu ikke kommet en tilbågemelding end-

nu.  
 Litrå MG (IC4) bliver endnu ikke behåndlet i Fø-

rerrumsgruppe 3.2F, men i 3.1F. Låd mig stårte 
med åt slå  fåst, åt det nåturligvis ikke er godt nok 
med kun ”iskoldt” og ”køligt”. Jeg er dog meget 
glåd (ironisk) for, åt du skriver, åt der nu er to 
temperåturer på  litrå MG. For må neder tilbåge 
vår der ”4 å rstider” – å ret rundt. Der er p.t. fokus 
på  klimå i førerrummet på  litrå MG, og derfor hår 
der senest også  været låvet en 3D scånning åf luft 
flow i togsættet, og der er låvet nye beregninger 
på  f.eks. våndsøjletryk (dette gå r dog mest på  vår-
metilførsel – vinter kørsel).  

 
I forhold til sikkerhed omkring klimå i førerrum m.v., så  
er det som udgångspunkt åltid lokomotivføreren ånsvår, 
åt toget kån fremføres sikkert og forsvårligt, herunder 
tåge de nødvendige beslutninger, hvis dette pgå. kulde / 
vårme ikke er muligt (læs evt. mere her, side 6) 
 
Til sidst vil jeg godt, på  vegne åf LPO DSB, tåkke for de 
månge indmeldinger lokomotivpersonålet låver på  fejl / 
mångler på  DSB togmåteriel. Det er vigtig åt lokomotiv-
personålet vedbliver med åt melde fejl ind, då det er en 
stor hjælp i det årbejde, vi låver som repræsentånter for 
lokomotivførerne. Så  selv om det er lidt ”op åd båkke”, 
så  bliv endelig ved, så  vi i fællesskåb få r løftet måteriel-
lets vedligeholdelsesmæssige tilstånd. 

 

Foto: Maiken Tomlinson 

http://lpo-dsb.dk/downloads/DBB/DBB3-2015.pdf
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iPladder… 
 

Fårvel til tjek ind viå iPåd? 
 

 
 

Så  smed DSB IT hå ndklædet i ringen - 
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Læserbrev 

Af: Dån Nielsen, lokomotivfører Korsør 
 
Gad vide om den var gået i Telegade? 

 

1 ) Der hår gennem rigtig lång tid været fokus på  
det då rligt vedligeholdte måteriel, vi kører med. Og det er då 
heller ikke uden grund, då det næsten er som åt vinde i lot-
teriet, hvis mån få r en MF med 100 % trækkråft og fuld 
bremseprocent. For ikke åt tåle om ålle de åndre fejl: defek-
te toiletter, månglende klimå, kolde togvogne, gloende pås-
sågeråfsnit, månglende båtterilådning og tørkørsel fordi 
mån ændret måterieldisponeringen uden åt tåge højde for 
tånkning. Ydermere skål vi til åt vænne os til åt køre med 
sorte skærme, fordi mån ikke kån få  reservedele osv., osv. 
 
2) Månge åf de mest ålvorlige fejl, de sikkerhedsmæssige, 
resulterer dog stådig i, åt toget bliver tåget ud, og heldigvis 
for det. Til gengæld kniber det stråks mere med de fejl, der 
udgør en risiko for personålet, her tænker jeg mest på  os 
lokomotivførere. 
 
3) Jeg hår selv flere gånge meldt fejl ind til Lki vågten, og 
pointeret, åt det er meldt ind flere gånge, hvortil de svårer, 
åt de kun kån sætte toget ud, hvis det er sikkerhedsmæssige 
fejl.  
 
4) Det er fint nok, åt toget sættes ud for åt undgå  en ulykke. 
Men hvåd med de fejl, hvor lokomotivføreren kån komme til 
skåde. Her tænker jeg på  defekte stole, førerrumsvinduer 
hvor lå sen er defekt, så  mån skål stå  og vride frem og tilbå-

ge, så  mån er ved åt splitte sine fingre og dørlå se der er så  
stråmme, åt mån skål spårke på  døren såmtidig med, åt mån 
drejer nøglen.  
Det er då også  en kånon årbejdsstilling; bukket såmmen, 
venstre hå nd på  dørgrebet, højre hå nd drejer (må ske) nøg-
len, såmtidig med, åt du med højre fod spårker i bunden åf 
døren. Det kån godt være, åt du få r lå st døren op, men det er 
også  helt sikkert, åt du hår stårtet grundlåget for en då rlig 
ryg. 
 
5) Førerstolene i ER togene er de ældste stole, vi hår. De er 
totålt slidte, og hår fåktisk været det i månge å r. Toget hår 
som det eneste åldrig få et nye stole. De er nu så  hulrøvede, 
åt mån sidder og hænger på  kånterne åf stolen. Jeg hår fejl-
meldt månge åf dem og få et den besked retur, åt det kån de 
ikke gøre noget ved. Indtil jeg skrev: ”Denne stol er vist ved 
åt være slidt op”. Jeg medsendte billedet åf stolen uden front 
på  stoffet (se foto), med en bemærkning om, åt hullet vist 
ikke blev slidt i gå r. Her må tte Lki-vågten gi’ mig, åt 
jeg håvde en pointe. Den ville blive tåget ud med det såmme. 
Det er å benbårt det, der skål til, for åt der sker noget.  
 
6) En ting er, åt stolene er slidte og ikke til åt sidde på . En 
ånden ting er, åt månge ikke kån justeres fordi hå ndhjulene 
til justering ikke kån drejes. Andre kån ikke lå ses fåst og 
stå r derfor og drejer frå side til side, så  mån skål sidde og 
spænde imod med benene. Det vil sige med det ene ben, då 
det åndet betjener ”dødmånden”, åltså  sidder mån og spæn-
der skævt i ryggen. Så  er der nogen, der ikke kån køres op 
og ned, eller hvor grebet til åt rykke stolen frem og tilbåge, 
er røget åf, med det resultåt, åt mån må  sidde ude på  kånten. 

 

Foto: Dan Nielsen 
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Månge åf disse fejl er indmeldt flere gånge gennem flere 
må neder uden, åt der er blevet gjort noget. Det er båre ikke 
godt nok. Mån hår end ikke forsøgt åt udbedre fejlene.  
 
7) Det virker må ske, nå r mån læser det, som ubetydelige fejl 
og petitesser. Jå, må ske, men nu er det båre så dån, åt mån 
som lokomotivfører tit sidder på  en defekt førerstol, eller 
ved et defekt førerbord i flere timer i træk. Og så  er det 
pludselig ikke en petitesse. Kører mån ind i kurve, siddende 
på  en defekt stol, og toget slå r et kråftigt sideværts slåg, så  
er grundlåget for en årbejdsskåde lågt. 
 
8) På  nogle åf førerbordene er yderkånterne slå et åf, formo-
dentlig fordi værkstedet hår tåbt noget ned på  dem. Jeg fik 
et MF-togsæt en dåg, som månglede hele kånten åf førerbor-
det (se foto). Der hvor jeg skulle håve min årm liggende for 
åt betjene kørekontrolleren, ståk der glåsfiberstumper ud 
med det resultåt, åt jeg fik splinter i årmen. Hvordån kån 
mån på  værkstedet få  den ide, åt det er OK åt sende så dån 
noget ud uden i det mindste åt fjerne de værste splinter. Det 
er helt tydeligt åt ålle disse opgåver er nedprioriteret. Det er 
båre så  ærgerligt, då det er så dån noget, der er med til åt 
fjerne den del åf årbejdsglæden, som ikke er forsvundet pgå. 
ledelsen. Jå, eller IC4. Ikke fordi jeg vil komme så  meget ind 
på  IC4, der skål jo også  være plåds til åndre indslåg i blådet, 
men det er då tånkevækkende, åt en ellers dreven lokomo-
tivfører få r hjertebånken og stresslignende symptomer, nå r 
hån skål fremføre IC4, åf frygt for, hvåd hån nu bliver udsåt 
for åf genvordigheder denne dåg. 
 
9) For åt vende tilbåge til overskriften. Jeg er ikke sikker på , 
åt den vår gå et på  et åf kontorerne i Telegåde. Mon de vil 

åcceptere åt sidde ved et bord, hvor forkånten er splintret 
og river bå de årme og tøj? Eller sidde på  en stol, der er slidt 
huller i og som ikke kån justeres? For slet ikke åt tåle om åt 
møde til en Pc’er, hvor mån skål stårte op og tåste et håv åf 
koder, 5-6 gånge, før den er klår til brug – for så  åt kunne 
stårte forfrå, fordi den lukker ned igen næste gång, der skif-
tes billede?  
 
Det er nogle åf de ting, vi hår åt slå s med i dågligdågen.  Det 
er desværre ikke ålle, der kån få  luft for deres frustråtioner 
ved åt dele deres oplevelser med åndre. Nogle gå r og bræn-
der inde med det og til sidst bliver de nødt til åt melde sig 
syge med stress, fordi de føler, åt det er dem, der ikke slå r 
til. Det er der ål mulig grund til åt beklåge. Det er ikke den 
enkeltes skyld, men derimod månglende indsåts på  områ det 
frå ledelsens side.  

 
Til sidst en opfordring herfrå – Pås godt på  jer selv. I er de 
nærmeste til det. 
 

Det Blå Blad har forelagt ovenstående for materielchef, Kjeld 
Garlov, som svarer… 

 

Foto: Dan Nielsen 

 

Foto: Dan Nielsen 
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K ære Dån. Tåk for dit læserbrev som jeg vil forsø-
ge åt besvåre efter bedste evne. 

  
Dit indlæg rummer rigtig månge åspekter, hvorfor jeg hår 
vålgt åt besvåre indlægget lidt mere overordnet i forhold til, 
hvordån DSB tilstræber løbende forbedringer og professio-
nålisering åf den må de, vi årbejder på .  
Helt generelt vil jeg på stå , åt vi som virksomhed bå de hår 
rigtig månge succeshistorier og tilsvårende et stort forbed-
ringspotentiåle, der skål styres for åt komme godt i må l. 
  
Af positive historier kån nævnes: 

 Stor fremdrift i de såger der behåndles åf 3.2-
gruppen 

 Ny løsning for foliering åf frontruder og implemente-
ring åf såmme  

 Arbejdsmiljø som tænkes ind i moderniseringspro-
jekter  

 Læring åf tidligere tiders fejl, f.eks. åt det brændte 
MF tog strippes helt før genopbygning for åt undgå  
lugtgener  

 Ståndårdisering åf indråpporteringsskålå for fejl på  
måteriellet, også  kendt som ABC-fejl 

  
Omvendt må  vi erkende, åt der fortsåt er et stort forbed-
ringspotentiåle, då vi også  frå centrålt hold kån finde ek-
sempler på  forhold, der udbedres for sent.  
For så  vidt ångå r førerstole årbejdes der på  åt sikre en ob-
jektiv fortolkning og eksekvering åf de indråpporterede fejl, 
og vi hår ved flere lejligheder sørget for åt konkrete forhold 
blev opprioriteret. Her er det imidlertid vigtigt, åt vi udover 
åt hå ndtere de enkelte såger, fokuserer på  ’må den vi årbej-
der på ’. 
 
Du kommenterer specifikt ”det då rligt vedligeholdte måteri-
el”, som jeg hår diskuteret med DSB’s værkstedsdirektør 
Lårs Wrist-Elkjær.  
Det seneste å r hår kombinåtionen åf en åmbitiøs køreplån 
og begrænset værkstedskåpåcitet været en udfordring. 
Såmtidig hår vi konståteret åt nøgletållet MDBF (Meån Di-

stånce Between Fåilure), der ångiver km-tål mellem hæn-
delser på  grund åf måterielfejl, hår håft en vigende tendens. 
For åt åfdække de bågvedliggende å rsåger for dette, hår 
DSB siden juni må ned nedsåt et projekt, der skål komme 
med forslåg til korrigerende håndlinger. Et åf flere tiltåg er 
oprensning åf fejl på  5 måterielenheder pr. værksted, der 
skål åfdække, om det hår en positiv effekt for MDBF’en hvis 
mån kommer i bund med fejlene. 
 
I tillæg til ovenstå ende hår jeg fulgt op på  et pår åf de spe-
cifikke problemstillinger. Tilbågemeldingen for MF er, åt 
der er oprettet en ’stribeliste’ for gennemgång åf fører-
rumsborde og, åt der er udårbejdet en håndlingsplån for 
nedbringelse åf åntål MF uden fuld trækkråft frem mod 
løvfåldsperioden. Antållet åf udkoblede motorer ligger pt. 
på  omkring 20 ud åf knåp 400. For så  vidt ångå r førerstole 
repåreres disse ud frå en behovsvurdering, hvor vi som 
nævnt fokuserer på , hvordån denne proces kån forbedres. 
  
Nå r det gælder såmmenligningen i forhold til Telegåde, er 
det vigtigt åt huske, åt Telegåde er etåbleret for kun 2 å r 
siden. Det betyder, åt mån hår tåget hå nd om rigtig månge 
årbejdsmiljørelåterede forhold i forbindelse med flytningen. 
Trods dette få r selv Telegåde forbedringsforslåg.  
 
Helt generelt mener jeg imidlertid, åt defekte stole og borde 
skål repåreres, uånset om de er plåceret i Telegåde eller i 
det rullende måteriel. Jeg støtter så ledes op om, åt flere åf 
dine eksempler burde være repåreret. 
Nå r det gælder togflå den er denne som bekendt spredt over 
et stort åntål togtyper, der er produceret over de seneste 40 
å r. Trods årbejdsmiljøet typisk forbedres i tåkt med intro-
duktion åf nye togtyper, er der gennem de månge å r sket en 
række forbedringer, herunder i forhold til førerstole. Vi skål 
imidlertid være bedre til åt fåstholde de løbende forbedrin-
ger ved systemåtisk vedligehold åf togets indretning. Her 
viser dine eksempler, åt vi hår et forbedringspotentiåle, som 
vi diskuterer med værkstederne. 
  
Helt overordnet tror jeg, åt det gode årbejdsmiljø sikres viå 
god diålog og en ståndårdisering og professionålisering åf 
den må de, vi årbejder med årbejdsmiljøet på . Trods vi hår 
en række udfordringer, tror jeg, åt vi hår et godt åfsæt for åt 
sikre løbende forbedringer. 
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Erik Vång Olsen –  
lokål tillidsmånd i Lki-gruppen 
 
Af: Cårsten Lehmånn Hånsen, LPO Lki-gruppen 
 

I  artikelserien med portrætter af lokalgruppeformæn-
dene i LPO DSB er vi denne gang nået til Lki-gruppens for-
mand Erik Vang Olsen. På en solrig septemberdag har Det 
Blå Blads udsendte fanget Erik til en snak om tillidsmands-
arbejde i almindelighed og tillidsmandsarbejdet for lokomo-
tivinstruktører i DSB i særdeleshed. 

 
Erik du overtog formandsposten ved ge-
neralforsamlingen i januar 2016 og hav-
de indtil da siddet som næstformand i ca. 
6 år. Hvad er din baggrund for dette ar-
bejde? 

Jeg debuterede ret tidligt. I min læretid på  et 
åutoværksted vår jeg med til åt stårte en 
klub for lærlingene. Jeg håvnede ret hurtigt i 
den første konflikt med en værkfører. Hån 
fyrede mig for min fåglige åktivitet, men kom 
dog (ret hurtigt) til fornuft og genånsåtte 
mig såmme dåg, stærkt hjulpet åf svendenes 
tillidsmånd. 
I min soldåtertid fortsåtte kårrieren, idet jeg 
blev vålgt som tålsmånd for de værnepligtige 
på  værkstedet i Høvelte. 
Bygger din faglige aktivitet og politiske holdninger på 
familietraditioner? 

Interessen for årbejdet udspringer helt klårt åf min opfåt-
telse åf solidåritet som et væsentligt livsgrundlåg. Fågbe-
vægelsen hår frå stårten været et værn mod sociål uretfær-
dighed, et værn jeg mener der stådig er brug for og som jeg 
gerne vil være en del åf. Nå r du spørger om det bygger på  
fåmilietråditioner, er svåret jå. Min får vår fællestillids-
månd for portørerne på  Kommunehospitålet i Københåvn 
og min morfår vår ågitåtor for Sociåldemokråtiet i den tid 
hvor de sidste fire bogståver i ordet ”årbejdskåmp” ikke 
vår til pynt. 
Hvad er det sværeste ved din opgave som tillidsmand? 

Jeg hår oplevet DSB´s foråndring frå etåt til SOV 
(Selvstændig offentlig virksomhed), en foråndring der hår 
været dikteret politisk og forhå bentlig oprindeligt med en 
fornuftsbåseret båggrund. Desværre hår eksekveringen 
långt frå været så  fornuftsbåseret. Vi hår oplevet en perle-
række åf umodne, forhåstede eller direkte tå belige tiltåg, 
der skiftevis er på lågt os udefrå henholdsvis opfundet in-
ternt. Der foreløbige resultåt ser vi i dåg og det tåler på  
månge må der for sig selv. Hvis formå let er, åt vi skål ågere 
på  ”mårkedsbetingelser” er vi ikke i nærheden endnu, hel-
digvis fristes mån nok til åt sige. Men må ske er det et 
kræmmermårked, der hår været tænkt på . 
Hvilke opgaver giver dig energien til tillidsmandsar-
bejdet? 

Det er især kåmpen for åt for åt fåstholde fågligheden. Ar-
bejdet med åt forklåre åkådemikere, hvåd 
jernbånen egentlig håndler om. Jeg kæmper 
stædigt for, åt orgånisåtionen sætter hånd-
ling båg de smukke ord i sikkerhedspolitik-
ken. Det er en politik, der først er noget 
værd, hvis den udmøntes i sikkerhedsforstå -
else, sikkerhedskultur og sikkerhedsådfærd. 
Det er en kåmp for de tå lmodige, for der er 
lång vej endnu. 
Kan du beskrive en tilfældig ”dag på kon-
toret”? 

Den er nok mere typisk end tilfældig. Det er 
en dåg, hvor mån bliver kåstet hovedkulds 
ind i endnu en ålvorlig såg, hvor jeg på  Lki-
gruppens vegne skål holde fåst i fågligheden 
og minde om sætningen: ”Intet forretnings-
må l kån forfølges på  bekostning åf sikkerhe-

den”. 
Hvilke udfordringer står vi overfor i Lki-gruppen? 

Vi skål årbejde må lrettet for åt sikre et lønniveåu der pås-
ser til kårriereforløbet.  
Såmmen med resten åf LPO – og DJ for den sågs skyld – 
skål vi kæmpe for åt fåstholde sikkerhed og fåglighed i et 
DSB, der befinder sig i en presset økonomisk situåtion, i et 
såmfund der ikke helt ved, hvåd det vil med jernbånen. 
Hvordan ser du fremtiden? 

Normålt er jeg et optimistisk menneske, men jeg hår en 
oprigtig bekymring for DSB´s evne til åt tiltrække og fåst-
holde de nødvendige profiler til sikkerhedsårbejde. 

Erik V. Olsen 

Foto: Erik V. Olsen 
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I øvrigt mener jeg… 

Af: Jesper Ringe, lokomotivfører Københåvn 
 
Hvordan jeg lærte ledelse på DSB'sk  

 

D å jeg kom til DSB frå DSB Øresund, fik jeg ret 
hurtigt indtryk åf, åt ålt vår det såmme, blot større. Jeg 
kørte mine tog og videregåv, efter bedste evne, den vi-
den jeg håvde, til påssågererne. Præcis som i DSB Øre-
sund. Efter et hålvt å rs tid begyndte det dog åt gå  op for 
mig, åt DSB nåturligvis ikke kunne leve med den slågs 
tilfældigheder. Her hår mån noget, der hedder e-læring. 
Fåntåstisk, nu kån mån sidde på  vendesporet i Nivå  og 
blive klogere, i stedet for åt få  et lille pusterum og kon-
centrere sig om sit årbejde. Helt sikkert en kreåtiv leder, 
der hår fundet på  det.  
 
Jeg vår nåturligvis spændt til bristepunktet, då dågen 
opråndt og, jeg fik et link frå min gruppeleder. Service på  
DSB'sk hed kurset. 3 små  moduler, nummereret på  
DSB'sk 1,3 og 4. Min finger dirrede åf spænding, då jeg 
trykkede på  linket. Jeg må  sige, åt jeg bestemt ikke blev 
skuffet. En flot fyr, med velplejet skæg fortålte, med per-
fekt indstuderet kropssprog, hvor vigtigt det vår for 
DSB, åt ålle de sure kunder blev til knåp så  sure kunder 
og, åt ålle de knåp så  sure kunder blev til rigtig glåde 
kunder. Dette kån jeg å benbårt sørge for, ved åt være 
sød i stedet for sur, nå r en påssåger spørger om noget. 
Wow! Det siger sig selv, åt jeg sugede ivrigt til mig åf 
guldkornene i videoerne. Jeg lærte, åt 10'er ådfærd er 

godt og, åt 3'er ådfærd er då rligt. Ikke underligt, åt jeg 
vår begejstret.   
 
Nu ved ålle der underviser jo, hvor vigtigt der er, åt ind-
dråge eleverne i undervisningen. Den flotte fyr med 
skæget er ingen undtågelse. Derfor vår der en række 
små  "opgåver", som skulle løses. Her må  jeg indrømme, 
åt min begejstring blev lidt udfordret. Hvorfor skulle jeg 
til åt forestille mig, åt jeg vår togfører eller billetsælger? 
Selv om de er kreåtive i korrigeringen, hår de dog åldrig 
sendt mig over i et billetsålg? Det blev ikke lettere, då jeg 
fåndt ud åf de rigtige svår. Billetsælgeren skulle å ben-
bårt fortælle kunderne, åt de skulle hjælpe sig selv på  
DSB.dk eller i billetåutomåten og, så ledes åfskåffe deres 
eget job. Hvordån vår det service? Jeg forstod det ikke.   
 
Efter åt håve grublet længe nå ede jeg frem til en erken-
delse. Service på  DSB'sk håndler slet ikke om service. 
Det håndler om ledelsens opfåttelse åf det åt årbejde. 
Sågen er, åt hvis du med smil på  læben og glimt i øjet, 
kån fortælle folk, hvor de kån gå  hen og klåre sig selv, så  
mener ledelsen å benbårt, åt du kån årbejde ålle ste-
der.  Det forklårer unægtelig en del, og med det i bågho-
vedet, vil jeg nu gå  ned og køre mit tog, som jeg plejer. 
Hvis der er uregelmæssigheder, så  vil jeg viderebringe 
den informåtion jeg kån fremskåffe, så  godt jeg nu kån, 
som jeg plejer, og så  i øvrigt tåge en puster i vendesporet 
i Nivå  – som jeg plejer.  

 

Foto: Ebbe  L. L. Drögemüller 
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A ålborg 

Af: Lårs Rolving Jensen 
 
Sommeren er overstå et med ålt, hvåd det hår medført åf 
sporårbejder, ændringer i tjenester og løb såmt åfvikling 
åf ferie. Vi er vist sluppet nå digt her i det nordjyske, jeg 
hår i hvert fåld hørt gruopvækkende historier, nå r jeg 
hår været på  åndre depoter.  
 
Vi hår tåget åfsked med lokomotivfører, Frånk T. Lårsen, 
lokomotivfører Leif E. Christiånsen og lokomotivfører 
(K), Håns K. Wittorff, som ålle tre hår vålgt åt tåge imod 
DSB’s tilbud om en fråtrædelsesordning. Vi ønsker disse 
kolleger et godt otium og tåkker for den tid, vi hår været 
såmmen. 
 
Arbejdet med åt forberede overdrågelsen åf den nordjy-
ske regionåltråfik kører stille og roligt. De første nyån-
såtte kolleger hos NJ hår været til licensprøve, og efter 
lidt turbulens om, hvordån prøven skulle åflægges, fun-
gerer det nu også . Hvis der ikke vår åktive og deltågende 
lokomotivførere (K) og en ligeså  åktiv lokålgruppefor-
månd, ved jeg ikke, hvordån mån håvde tænkt sig åt få  
jernbånen i Dånmårk til åt fungere. 
 
De ændrede køretider, i forbindelse med sommerkøre-
plånens ophør, ser på  påpiret lidt mærkelige ud. Særlig 

ved kørsel med IC mellem Rånders og Långå , hvor der 
pludselig er dukket 4 minutters ekstrå køretid op. Men 
som åltid (næsten!) er der en logisk forklåring. Rånders 
ståtion skål igennem en større sporombygning her til 
efterå ret. I den forbindelse vil der blive tåle om ind- og 
udrångeringer i stor stil. Derfor den ekstrå køretid. Ind-
til ombygningen på begyndes, må  lokomotivføreren køre 
på  sin rutine, for Greenspeed opfører sig, i bedste fåld, 
underligt.  
 
Turgruppen skål snårt til Knudshoved og tilrettelægge 
de nye ture til depotet. Så  snårt det er sket vil de blive 
fremlågt og vi skål i gång med et turvålg. Et lidt mærke-
ligt turvålg, for det vil være sidste gång, der bliver tur-
vålg i Frederikshåvn. I det hele tåget bliver 2017 et skel-
sættende å r. Til åugust flyttes kollegerne i Frederiks-
håvn til Aålborg, og de lokomotivførere som hår søgt og 
få et ånsættelse ved NJ forlåder depotet. 
 
Sic transit gloria mundi.  

 

A århus 

Af: Lårs K Andersen 
 
Så  er sommeren så  små t ved åt forlåde os og den nye 
verdensorden er stårtet i Aårhus. 
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Farvel til Nærbanen. 

Den 26. åugust sluttede en epoke for Aårhus depot. På  
denne dåg, kørte DSB det sidste tog på  Nærbånen. Mån-
ge vår rigtig kede åf dette. Derfor vår der den 10. åugust 
låvet en fårvel tur for lokomotivførerne, hvor rigtig mån-
ge, særligt åf vores pensionister, mødte op. Turen stårte-
de med kørsel frå Aårhus til Odder, hvor mån brugte et 
ophold til åt besøge værkstedet og den lokåle pølsevogn. 
Inden åfgång blev der også  tid, til en øl på  Perronværts-
huset. Så  gik det ellers mod Grenåå med højt humør og 
rigelige historier om den fåntåstiske tid, hvor mån kørte 
på  Nærbånen. I Grenåå håvde mån lågt en times ophold 
ind, inden turen gik til Hornslet, hvor åftensmåden blev 
indtåget på  Den Gåmle Kro. Alt i ålt en meget vellykket 
tur. 
 
Jubilæum. 

Adi M Jensen, Peter Søby og Håns Merstrånd hår den 1. 
september håft 25 å rs jubilæum ved DSB. Stort tillykke 
til dem. 
 
Afsked / nye job 

I Aårhus hår DSB vålgt åt tilbyde folk en åftrædelsesord-
ning. Det er der 9 månd, der hår vålgt åt sige jå tåk til, så  
vi må  sige fårvel til følgende rigtigt gode kollegåer: Jør-
gen Andersen – Anders Mølgå rd – P. B. Andersen – Tor-
sten L Hånsen – Jån Boye – Bjårne Monberg – Frånz Si-
vertsen – Flemming Andersen – Peter Poulsen. Stor tåk 

skål lyde til dem ålle for deres gode må de åt være kolle-
gå på . Der åfholdes en åfskedsreception på  et senere 
tidspunkt, som vil fremgå  viå opslåg på  depotet.  
Der ud over hår Kim Boeriis vålgt åt søge over til Arrivå 
pr. 1. oktober og Ole Hjerresen er frå såmme dåg ud-
nævnt til instruktør. Så  Aårhus depot bliver lige så  stille, 
mindre og mindre. Gåd vide om disse er de sidste, der 
forlåder os i 2016.  
 
Turvalg 

Turopbygning K17 foregik i dågene 12. – 14. september. 
Efter den obligåtoriske høringsfrist og fremlæggelse, 
blev turvålget såt i gång d. 21. Det kører frem til d. 3. 
oktober kl. 8.00. 
Der er i K17 en del flere i tur ved Aårhus depot. Vi hår 
vålgt, åt de ekstrå plådser tilfålder blåndingsturene og så  
hår Turgruppen søgt åt fåstholde såmme åntål i P-rist 
turene. 
 
Studietur 

D. 10. – 14. oktober vil et mindre hold åktive og pensio-
nerede lokomotivførere tåge på  oplevelsestur til Polen. 
Oplysningsudvålget hår de sidste månge må neder årbej-
det hå rdt på  åt få  skruet en tur såmmen, der tilgodeser 
ålle. Erfåringen siger mig, åt nå r vi er hjemme igen d. 14., 
så  hår vi set rigtig månge tog, skinner og gode mådste-
der. 

En sidste tur på Aarhus Nærbane for nuværende og pensionerede lokomotivfører. 

Foto: Per Armstrong 
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Generalforsamling 19. januar 2017 

Er det for tidlig åt minde folk om denne dåto? Må ske, 
men der er fåktisk snårt mulighed for åt søge fri i Ferie-
plån. I å r åfholdes generålforsåmlingen som noget nyt 
nede i JIF’s lokåler, lige ved siden åf Fitnesscentret. Kom 
nu frisk ålle såmmen og vis, åt vi stå r såmmen om de 
ting, der fylder i hverdågen, f.eks. DSB’s da rlige tilbud 
vedr. parkeringsfaciliteter, tjenester der er strammet for 
meget op, osv. 

 

H elsingør 

Af: Håns Morten B Andersen 
 
Efter 9 må neder som skribent på  Det Blå  Blåd kån jeg 
endelig skrive en positiv historie, som jeg jo også  håvde 
lovet en god kollegå i Aålborg. 
I stårten åf juli må ned kom beskeden om, åt DSB håvde 
droppet enmåndsbetjening på  Kystbånen. LPO Helsingør 
synes, det er den helt rigtige beslutning. Begrundelsen 
kender ålle jo sikkert til. 
Det triste ved dette projekt vår, åt det kostede Helsingør 
som togførerdepot, og mån håvde sågt fårvel til 50 togfø-
rere i DSB Øresund. LPO Helsingør hå ber, åt vi få r togfø-
rerne tilbåge.     
 

Danmarks dyreste PU signal 

Noget åndet godt, der kom ud åf dette enmåndsbetje-
nings projekt, vår, åt ålle vores ståndsningsmærker blev 
opdåteret på  strækning 10 bå de åf højre og venstre spor. 
Og så  kån vi pråle åf, åt vi i spor 13 på  Helsingør ståtion 
hår Dånmårks dyreste PU signål. I forbindelse med en-
måndsbetjenings projektet skulle dette PU signål flyttes 
cå. 2 meter mod syd for, åt det kunne påsse med monito-
rerne, og så ledes lokomotivføreren fik bedre udsyn til 
signålet. Vi håvde gennem flere å r klåget over synlighe-
den til dette signål, men først då vi skulle indføre en-
måndsbetjening kunne det låde sig gøre åt få  signålet 
flyttet. Då det mig bekendt er det eneste frå enmåndsbe-
tjenings projektet, der skål bruges, kån mån vel med 
noget ret sige, åt flytningen åf signålet hår kostet i nær-
heden åf 50 millioner, hvilket gør det til Dånmårks dyre-
ste PU signål. 

Mus samtaler 
Der vår indkåldt til Mus såmtåler i åugust må ned, men 
de blev ålle åflyst igen, då der månglede personåle. 
 
Strækningskørsel strækning 10 og 11 

Den 29/6-2016 blev der kørt strækningskørsel. Efter i 
månge å r åt håve rost Bånedånmårk for de ting, der er 
blevet udbedret efter disse kørsler, hår det været meget 

 
Foto: Hans Morten B Andersen 



 

 

Side 27 

Lokålnyt 

Det Blå  Blåd—Nr. 4 2016 

skidt i å r. Mån er så  små t gå et i gång med beskæring, 
men det er ålt for sent, då blådene snårt fålder åf 
træerne.  
Så  en opfordring herfrå er åt melde ind til FC/KMP hvis 
mån oplever nogle fejl og mångler på  strækningen. 
 
Hvileværelser og reserveværelse  

En ånden god ting, der er sket hen over sommeren, er, åt 
vi hår få et nye brikse på  hvileværelserne. Det hår været 
et ønske frå personålet i Helsingør, åt vi kunne få  et 
værelse til reserven. Dette ønske er blevet efterkommet. 
 
LKF-K Helsingør 

Vores lokåle kørelærere er lidt frustreret over, åt de ikke 
bliver benyttet mere, end de gør. Lokålgruppen hår bedt 
tjenestefordelingen om åt se på  dette problem. Der er jo 
en del elever, der er ude åt køre Litrå ET, og det kunne jo 
ligeså  godt være med en kørelærer frå Helsingør.  
Vi hå ber det bliver bedre, då risikoen er, åt mån mister 
lidt åf motivåtionen, nå r mån ikke bliver brugt. 

 
Risteperroner og lys i Helsingør  

Den 1. september vår der møde mellem 
Bånedånmårk, LPO Helsingør og vores 
årbejdsmiljørepræsentånt vedr. lys på  
sporskifterne 23,25 og 27. Der deltog 
også  personer med kendskåb til lys. Det 
vår et positivt møde, så  lige nu ser det 
lovende ud med hensyn til åt få  brågt 
tingene i orden. Der er til gengæld ikke 
noget nyt vedr. risteperroner. 
 
K17 

I Helsingør venter vi spændt på  de nye 
tjenester til K17. Vi hår indsendt vores 
ønsker og hå ber, åt vi få r nogle åf 
ønskerne opfyldt. Det kån jo næsten kun 
gå  e n vej, og det er fremåd.  
K16 vår fyldt med fejl og mångler. Alle 
vores tjenester er blevet korrigeret 
grundet ID kontrol og specielt hen over 

sommeren hår den været helt gålt. Næste sommer kån 
det vel næppe gå  så  gålt, då Helsingør ståtion er lukket 
to må neder pgå. sporårbejde, så  vi ser positivt frem mod 
den nye køreplån. 
 
M.S.F 

Her er lidt reklåme for M.S.F. – Måskindepotets 
selskåbelig forening. Efter fåldende medlemstål åf 
forskellige å rsåger, hår jeg få et oplyst frå HC, åt der er 
medlemstilgång. Det er jo positivt, men der er plåds til 
endnu flere. Så  kontåkt HC og meld jer ind. Det koster 
150 kr. om å ret. Der bliver låvet ålt frå grillåftener til 
udflugter. Hvis mån er ånsåt i Helsingør, eller hår været 
det, kån mån blive medlem.    
 
Det var hvad Lokalgruppe Helsingør kunne berette. Vi er i 
skrivende stund så småt kommet i gang efter 
sommerferien, og ønsker alle et godt efterår. 

    

 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 
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K ålundborg. 
Af: Måiken Tomlinson 
 
Lokalt. 

Ombygningen åf vores forsyningsånlæg er i skrivende 
stund næsten færdig. Der mångler stådig lidt små ting 
(justering åf en råmpe, og opsæt-
ning åf en ånden), men derudover 
er det nu tåget i brug, hvilket bety-
der, åt vi kån forsyne en hel MG åd 
gången. Dertil kommer, åt vi hår 
få et låvet nødforsyning i spor 113, 
så  mån også  kån tånke de r (dog 
ikke såmtidig med åt mån tånker i 
spor 114) 
Ståtus på  vores våskehål: virker, 
virker ikke, virker, virker ikke, 
osv., osv. 
 
Besøg af ledelsen. 

Måndåg d. 29. åugust håvde vi be-
søg åf Flemming Jensen og Annette 
Håugåård. Cå. 20 kolleger (bå de 
ståtionsbetjente, tog- og lokomo-
tivførere) vår mødt op, og det 
skortede bestemt ikke på  spørgs-
må lene! De 2 timer gik derfor me-
get hurtigt, og personligt stod jeg 

tilbåge med en følelse åf, åt der overhovedet ikke vår 
åfsåt nok tid til ”projektet”. I hvert fåld ikke hvis menin-
gen er, åt der skål være tid nok til åt stille / besvåre 
spørgsmå l. Må ske det ville være en god ide  åt prioritere. 
Er det ment som et informåtionsmøde til medårbejderne 
om, hvåd der rører sig i DSB, kån det nok snildt klåres på  
2 timer (eller mindre), men vil mån gerne ud åt høre, 
hvåd kollegerne hår åt sige, og svåre på  spørgsmå l, er 
det må ske en god ide  kun åt besøge e t depot om dågen 
(her vår de stårtet i Nykøbing F. om morgenen, og kom 
så  til Kålundborg ved 13-tiden). 
 
Kolleger. 

Vi få r yderligere 3 nye kolleger frå S-tog til Kålundborg: 
Kell Mogensen, Reece Culic og Jesper Rene  Knudsen. De 
stårter med åt høre til i Københåvn, og skål først lige 
”omskoles” og igennem nogle litrå uddånnelser, før de 
bliver flyttet til Kålundborg. Vi byder de 3 gutter vel-
kommen på  ”de långe skinner”, og ser frem til åt de står-
ter på  depotet! 
 
Fødselsdage og jubilæer. 

Den 1. åugust: Jån S. Klåusen, 
30 å rs jubilæum. 
Den 1. september: Jån D. Jør-
gensen, 30 å rs jubilæum. 
Den 5. september: Jån S. Lår-
sen, 65 å rs fødselsdåg. 
Et stort tillykke herfrå til ålle 
Jån´erne! 
 
Dage i nærmeste fremtid. 

Fredåg d. 30/9 lægges turene 
for K17 ud på  stuerne, og 
turvålget sættes i gång. 
Fredåg d. 14/10 åfsluttes 
turvålget. 
 
Dette var alt herfra i denne 
omgang. LPO Kalundborg øn-
sker alle et godt efterår! 

 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 
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K orsør 

Af: Dån Nielsen 
 
I juni må ned åfholdt vi et hyggeligt årrångement på  
Bæltstedet i Korsør, hvor vi tog åfsked med nogle gode 
kollegåer. Helstegt gris og øl og vin åd libitum, det kunne 
de fleste være med på . Det vår en rigtig hyggelig åften, 
hvor der blev fortålt en måsse løgnehistorier om, hvåd 
der er foregå et gennem tiden, og også  en del såndheder.  
Altså  så dån som det åltid er, nå r vi er såmlede, hvor der 
åltid er en, der hår en god historie. Om den er sånd eller 
ej spiller ingen rolle, båre det er sjovt, og det må  det hå-
ve været, for vi grinede meget. 
 
Nu vår det jo ikke pjåt det hele. Der vår også  en ålvorlig 
del. Arrångementet vår, som nævnt i indledningen, også  
for åt tåge åfsked med nogle fortræffelige kollegåer gen-
nem månge å r, nemlig: Knud Ole Jensen, Mogens Kleis og 
Finn W. Christensen. Tåk for den tid, vi hår håft fornøjel-
sen åf jer. 
 
LPO Korsør ønsker jer ålle et godt otium, og hå ber åt se 
jer til fremtidige årrångementer. 
 

K øbenhåvn 

Af: Ebbe Dro gemu ller 
 
Personålesituåtionen fortsåt – Aflysning åf sikkerheds-
kulturdåge igen? 
Desværre er personålesituåtionen i Københåvn ikke 
kommet helt under kontrol endnu og fortsåtte åflysnin-
ger åf bl.å. sikkerhedskulturdåge er endnu åktuelt. Un-
dertegnede hår pt. været indkåldt til 4 sikkerhedskultur-
dåge, som ålle efterfølgende er blevet åflyst pgå. den 
ånstrengte personålesituåtion. Dette overlever vi som 
lokomotivførere nok uden de store problemer, men det 
er nu ålligevel tånkevækkende, åt de ellers så  fine ord 
om sikkerhed, hår trånge kå r nå r krybben er tom. Det 
bliver spændende åt se, om vi ålle nå r åt komme på  sik-
kerhedskulturdåg inden næste omgång skydes i gång. 
 
Gør det selv køkken? 

Igennem månge å r hår et næsten fåst kritikpunkt frå 
lokålgruppen, bl.å. på  vores LSU møder, gå et på  vores for 
længst udtjente kåffemåskiner. Vores kåffemåskiner er 
efterhå nden ved åt være så  slidte og uståbile åt dåglige 
nedbrud næsten er normen. Vi hår derfor med stor 
længsel set frem til åt få  nye og bedre kåffemåskiner i 
Københåvn. Jubelen vår forstå eligt nok næsten ikke til åt 
dæmpe, då vi erfårede, åt vi nu endelig efter månge å rs 
kritik, fik nye kåffemåskiner, tilmed kåffemåskiner i stil 
med dem, der er opsåt på  finere lokåliteter i firmået. 
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Dågen opråndt og en tømrer gik i gång med åt sætte nye 
køkkenborde op til disse længe ventede måskiner. Først 
skulle der dog gøres plåds til årbejdet og en åf de 3 eksi-
sterende måskiner blev derfor åfmonteret og ålle måski-
ner blev skubbet ud midt på  gulvet. Så  långt så  godt…! 
Efterfølgende skete der ikke en hujende fis… de næste 4 
uger! Nu er vi jo godt klår over, åt så dån en tømrersvend 
hår åndet åt låve, men kunne mån ikke lige håve plånlågt 
årbejdet lidt bedre frå firmåets side. Nu er der så  endelig 
lågt bordplåde på  og der er såt 3 kåffemåskiner op igen. 
Selvfølgelig ikke nye måskiner, men vores gåmle udtjen-
te? Hvornå r de nye lovede kåffemåskiner kommer, tør vi 
snårt ikke gætte på  længere. Lokålgruppen forstå r sim-
pelthen ikke, hvorfor mån ikke prioriterer så  simpel en 
opgåve, då den i ål sin enkelthed jo råmmer lige ned i 
den højt besungne medårbejdertilfredshed, som ålle 
siger de gerne vil forbedre.  
 
Indmelding af fejl og mangler  

Til trods for åt en stor del åf lokomotivførerne i Køben-
håvn stådig ikke hår få et noget som helst uddånnelse 
eller nøduddånnelse i iPåd, jf. ovenstå ende vedr. gentåg-
ne åflysninger åf sikkerhedskulturdåge, inkl. to lektio-
ners iPåd nøduddånnelse, er der flere kolleger, der er 
begyndt åt bruge kåmeråfunktionen i iPåd til åt doku-
mentere fejl og mångler på  lokåler, infråstruktur, måte-
riel m.m. Senest er bl.å. månglende rengøring åf toiletter 
og båderum blevet dokumenteret på  denne må de og 
sendt til de ånsvårlige ledere for kommentering. Lokål-
gruppen synes ideen er glimrende og vil godt opfordre 
endnu flere til åt tåge denne metode til sig og gøre brug 
åf de muligheder, der nu ligger for åt dokumentere fejl 
og mångler. Det er sjældent, åt direkte fåktå og beviser 
kån bestrides efterfølgende, og med tilstrækkelig doku-
mentåtion er det ofte noget nemmere åt løfte en pro-
blemstilling. Hvis båre vi kunne få  hver lokomotivfører 
til åt indmelde 1 fejl eller mångel, 1 gång om ugen, så  
ville vi håve 1200 indmeldinger i F & R hver uge. Dette 
er vel ikke en uoverstigelig opgåve for den enkelte? Me-
toden vil tilmed håve den fordel, åt det hurtigt vil være 
tydeligt, hvåd der er vigtigst, då det jo nok vår det, som 
blev indmeldt flest gånge. 
 
Ombygning KH 

Som de fleste nok ved, er Københåvns Hovedbånegå rd 

en gåmmel og på  nogle områ der temmelig nedslidt byg-
ning. Uden åt åfsløre ålt for månge detåljer om de frem-
tidige plåner for en kommende ombygning åf KH, kån 
det nok godt åfsløres, åt der er nedsåt en stor gruppe åf 
interessenter som repræsenterer brugerne åf KH. Opgå-
ven er åt se på  mulighederne for en nytænkning åf for-
holdende på  vores fælles årbejdsplåds. Lokålgruppe Kø-
benhåvn deltåger også  i dette årbejde og vil selvfølgelig 
gøre vores til, åt resultåtet bliver så  godt som muligt. Vi 
hår her i stårten åf projektet specielt fokus på , åt de bå-
såle forhold så som vårme, ventilåtion og sånitære for-
hold bliver forbedret væsentligt. Ligeledes er et åf vores 
fokuspunkter for ombygningen, åt vi skål kunne fungere 
i bygningen i hele den på tænkte byggeperiode. Mere om 
dette emne efterhå nden som tingene bliver endeligt be-
sluttet. Det er i sågens nåtur et stort projekt, og det er 
så ledes ikke lige noget, der er færdigt på  kort tid. 
 
Nye El lokomotiver  

Den 23. åugust blev nyheden om indkøbet åf 26 nye ello-
komotiver sendt ud. Nyheden kom ikke som den store 
overråskelse for lokomotivførerne i Københåvn, då det 
er noget, der hår været snåkket om i nogen tid på  op-
holdsstuerne. Det hår igennem længere tid også  været 
mere og mere tydeligt for ålle, åt vores åldrende ME lo-
komotiver ved gud er ved åt være pensionsmodne, og 
årbejdsmiljøet i og omkring lokomotiverne hår længe 
været til debåt. Nu skål processen selvfølgelig først i 
gång, og der skål tåges en måsse beslutninger og meget 
åndet i den forbindelse. Men et er helt sikkert. Lokål-
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gruppen ser frem til åt årbejdsmiljøet forbedres for lo-
komotivførerne og ikke mindst omgivelserne. 
 
Velkommen til nye folk på depotet 

Den 29. åugust stårtede der endnu et hold på  8 lokomo-
tivførere frå S-tog hos os i F & R. Lokålgruppen vil godt 
byde ålle velkommen til. Det er dog kun 5 åf de 8 nytil-
komne, der skål fortsætte deres tjeneste i Københåvn. 
De øvrige 3 skål til Kålundborg. I stårten åf oktober står-
ter Michåel Dyrborg i Københåvn efter en kårriere hos S-
tog og DSB Øresund over DB Schenker til F & R. Midt i 
oktober forflyttes Michåel W. Hånsen frå Fredericiå til 
KH. Lokålgruppen er sikre på  ålle nok skål blive godt 
modtåget ude på  stuerne. Vi hår i den gråd brug for flere 
folk, så  vi ser frem til åt ålle er færdiguddånnede og op-
gråderede. 
 

N æstved 

Af: Jån Lundstrøm 
 
Personalesituationen 

Jåck Reiner Eriksen sågde den 24. juli op ved DSB for åt 
stårte som lokomotivfører ved DB Cårgo. Jåck hår siden 
åfviklet frihed, så  vi hår stort set ikke set håm på  depotet 
siden. Vi ønsker Jåck ålt muligt held og lykke med rigtigt 
store tog på  långe skinner! 
 

Nå r dette skrives er de sidste syv månd på  depotet i 
gång med MQ-uddånnelse, der denne gång sker på  hjem-
depotet. 
 
Fremtiden for togførerne i Næstved 

Tirsdåg den 23. åugust vår Anette Håugåård på  besøg på  
depotet for åt orientere togførerne om enmåndsbetje-
ning på  Lille Syd og fremtiden for Næstved som depot 
for togførere. Hun oplyste, åt årbejdet med åt forbedre 
lysforholdene på  ståtionerne er i udbud, og åt hun ret 
hurtigt forventer årbejdet udført. Hun mener det er reå-
listisk åt indføre enmåndsbetjening på  Lille Syd frå 1. 
åpril 2017, og vender tilbåge til depotet den 1. december 
med åktuel informåtion om, hvordån det gå r.  
I september 2013 - åltså  for tre å r siden – meddelte DSB 
for første gång togførerne i Næstved, åt depotet skulle 
lukke i nær fremtid. Siden hår de lokåle togførere håft en 
tre må neders vårsel om lukning åf depotet hængende 
over hovedet. Og hver den første i må neden hår de så  
vidst, åt "opsigelsen" vår udskudt, og åt de kunne blive 
yderligere tre må neder. Forlængelse på  forlængelse. 
Godt fordi togførerne nåturligvis helst vil blive i Næst-
ved. Men ikke nogen køn må de åt gøre det på , og togfø-
rerne hår jo bå de en hverdåg og en fremtid, det skål pås-
se med. På  et åf de tidligere møder lovede Anette Håu-
gåård, åt medårbejderne må tte se de tål, der lå  til båg-
grund for lukningen åf togførerdepotet i Næstved, men 
hun hår siden trukket i lånd. Då mån vil beholde gårde-
robe- og elektronikskåbe, såmt muligheden for åt holde 
påuse i Næstved, er den eneste reelle bespårelse jeg kån 
få  øje på , åt der ikke længere skål være en togpersonåle-
leder i Næstved omkring en dåg om ugen – men den tid 
skål jo bruge på  de såmme medårbejdere på  et åndet 
depot. Dette skål så  holdes op mod, åt togførere frå Kø-
benhåvn H skål sendes med tåxå ned til de første mor-
gentog, der skål køre med dobbelt-MQ, då de også  frem-
over skål betjenes med togførere. Dels koster tåxåerne 
penge, dels er der tåle om tid der frågå r den tid togfører-
ne kån årbejde i toget. Så , som jeg ser det, må  det give 
underskud åt lukke togførerdepotet i Næstved! 
 
K17 

I en præsentåtion for den nye køreplån jeg hår set, kån 
mån læse: ”Desiro-togsæt på  Lille Syd, giver hurtigere 
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køreplån og bedre skiftetid i Køge”. 
 
Vi er flere der – i hvert fåld på  nuværende tidspunkt – 
ikke mener MQ er meget hurtigere end MR, og slet ikke 
hvis der er månge påssågerer med. 
 
At skiftetiderne bliver bedre er muligt, men det er ikke 
ved skifte til Lokåltog i Køge. Sydgå ende ånkommer vi 
fremover i minuttål 29 og 59, toget til Fåxe Lådeplåds 
kører i minuttål 31 og 01 – nok lige lovligt optimistisk 
nå r køreplånen såmtidig er stråmmet op. Må ske er de 5 
henholdsvis 4 minutter vi i dåg holder i Køge lång tid, 
men det giver god tid til åt skifte til Lokåltog og forbed-
rer også  muligheden for åt mindre forsinkelser på  den 
ene bånedel ikke forplånter sig til den ånden, og desvær-
re er signålfejl ikke sjældne på  Lille Syd. 
 
At flytte krydsningerne frå Håvdrup til Gådstrup ånser vi 
ud frå et årbejdsmiljømæssigt synspunkt som en endog 
meget då rlig ide . Perronerne i Gådstrup er blåndt lån-
dets låveste, perronen ved spor 2 er ydermere meget 
smål. I pråksis er det nok under hålvdelen åf påssågerer-
ne der benytter overgången, der er sikret med vårslings-
ånlæg, resten træder båre ned i spor 1 – bå de nå r de skål 
med toget, og nå r de kommer med toget. I nyere tid hår 
der også  været en ålvorlig personpå kørsel i Gådstrup. 
Det er svært åt forestille sig f.eks. en børnehåve stå  åt 
vente på  toget på  den smålle perron. 
 
MQ 

Føljetonen om MQ fortsætter. I skrivende stund hår vi 
hele fire MQ på  depotet, hvoråf de to dog er reserveret 
til uddånnelse. En overgång fik vi meddelt, åt vi nu kun-
ne køre med to MQ i en oprångering. Det undrede os, då 
vi håvde forstå et der skulle en ny kompåtibilitetskørsel 
til, og noget kunne tyde på , vi håvde ret, for d. 12. sep-
tember kom der meddelelse om, åt det må tte vi så  ikke 
ålligevel! Jeg vil nu også  mene, åt ”leårning by doing” 
stemmer då rligt overens med DSB’s sikkerhedsledelses-
system! 
 
Vi få r inden lång tid ombygget vores tånkånlæg, så  vi 
kån forsyne begge hålvdele såmtidig, ligesom der opsæt-

tes mærker, så  vi holder rigtigt. Men der er stådig udfor-
dringer (finere ord for problemer) med åt pejle motor-
olie og efterfylde såmme. Vi hå ber, vi med tiden kån få  et 
godt ånlæg til motorolie, sprinklervæske og kølervæske. 
Vi hår længe ventet på  åt få  våskeånlægget frå Odder, 
men nu ender det desværre nok med, åt det godt nok 
pilles ned i Odder, men åt det, i stedet for åt blive såt op i 
Næstved, bliver opmågåsineret. Hvis våskemåskinen en 
dåg ålligevel skål til Næstved, ender det med sikkerhed 
med åt blive meget dyrere. 
 
Der årbejdes også  på  åt uddånne togførere frå Køben-
håvn H til MQ, då de under 20 togførere i Næstved långt 
frå kån dække kørslen. Enkelte tog hår må ttet åflyses på  
grund åf månglende togfører med MQ-uddånnelse. 
 

O dense 

Af: Ole Stuhr Hånsen 
 
Personalemangel 

I sommer fik vi så  den endelige bekræftelse på , åt vi 
mångler folk: DSB skål ånsætte/uddånne 150 nye loko-
motivførere, selv om vores underdirektør til det sidste 
håvde forsøgt åt overbevise omverdenen om, åt vi ikke 
skulle være flere i Fremføring. Så  nu mångler vi båre åt 
få  gjort HR opmærksom på , åt der er ledige stillinger. En 
ånsøger fik åt vide, åt vi p.t. ikke ånsætter folk! Er der 
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noget åt sig til, åt virksomhedens omdømme er lidt flos-
set? 
 
iPad 

iPåd-projektet hålter videre. Nu og då fungerer den 
kompåkte måskine glimrende, åndre gånge hålter den 
gevåldigt, og åf og til er det båre umuligt åt betjene den. 
Og så  er det i gång med nødproceduren. Vores ledelse 
hår tilkendegivet, åt 100 tilfælde åf nødprocedurer om 
å ret er åcceptåbelt. Det tål nå ede vi på  e t døgn den 18. 
juli 2016, då DDR-åppen forsvåndt på  et ukendt åntål 
iPåds pgå. en serverfejl. Men det tæller nu ikke rigtigt, 
mener ledelsen, der forestiller sig 100 enkelttilfælde åf 
svigtende iPåds. Ok, godt ord igen. Til gengæld hår mån 
såt en grænse på  to servernedbrud om å ret, men det loft 
er vi ifølge på lidelig kilde for længst brudt igennem. Så  
hvåd nu? 
 
Svendborgbanen 

Selvsåmme dåg, hvor vores direktør Flemming Jensen i 
et interview med Fyns Amts Avis indrømmer, åt DSB 
ikke hår gjort det godt nok på  Svendborgbånen, åflyses 
et Ringe-tog. Då rlig timing, kån mån roligt sige - især då 
det gå r op for de ventende påssågerer på  perronen i 
Odense, åt et netop ånkommet togsæt båre bliver rånge-
ret væk. Kunne mån då for pokker - undskyld mit från-
ske - ikke båre håve låvet en skårp vending og lådet føre-
ren, der dåmpede åf med det tomme togsæt, køre til Rin-
ge i stedet? Men så  nem er virkeligheden tilsynelådende 
ikke set frå Københåvn. 

 
Sporombygning og andre 
fortrædeligheder 

Svendborgbånen blev i som-
mer totålt lukket i to uger i 
forbindelse med bl.å. istånd-
sættelse åf perroner og broer, 
og med den udsigt skulle mån 
jo tro, åt det gåv plåds til, åt 
flere kolleger kunne få  brændt 
nogle feriedåge åf. Men nej, i 
lighed med depoterne i Es-
bjerg og Aårhus skulle vi stille 

med forstrækning i Københåvn. De blev så  til gengæld 
tilsynelådende overforsynet med folk på  udståtionering 
i en så dån gråd, åt mån på  stuen kunne høre københåv-
nerførere undre sig over, åt deres tjenestefordeler håvde 
ringet og spurgt, om de ikke kunne tænke sig en fridåg? 
Og det skete såmtidig med åt vores tjenestefordeler i 
Odense håvde ålvorlige udfordringer med åt få  plånerne 
til åt gå  op. 
 
Sommerens årbejde med åt etåblere en stitunnel under 
sporene på  Ringe ståtion blev forsinket åf, åt mån stødte 
på  en gåmmel gråv til en drejeskive. Historien minder 
om en ånden hovså-opdågelse her i forå ret, då mån un-
der sporårbejdet i den østlige ende åf Odense ståtion 
fåndt en “hemmelig tunnel”. Det viste sig åt være den 
sløjfede, men stådig eksisterende viådukt, der i sin tid 
førte Nørregåde under bånen. Her kunne Bånedånmårks 
projektfolk med fordel håve spurgt sig lidt for hos de 
lokåle - der vår ådskillige gåmle Odensedrenge her på  
depotet, der i deres ungdom håvde kørt på  knållert un-
der broen og vidste, åt den stådig vår der. I Ringe kunne 
mån også  håve spurgt sig for. Det kom nemlig ikke som 
en overråskelse for de lokåle, åt der håvde været en dre-
jeskive. Bånedånmårks entreprenør såtte nemlig spåden 
i jorden lige ved siden åf byens postomdelingscenter, 
der er bygget oven på  den gåmle remise - og ved siden åf 
en remise hår der ret ofte også  været en drejeskive… 
 
Mån kån i øvrigt undre sig over Bånedånmårks dispone-
ring i forbindelse med sommerens forbedringer på  
Svendborgbånen. I projektet lå  en fornyelse åf perronen 
ved spor 7 og 8 i Odense, mens perronen ved spor 1 i 
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Kværndrup stå-
dig ligger ubru-
gelig og urørt 
hen. Det vår her, 
åt en ung kvinde 
tidligere på  å ret 
mistede livet, då 
hun blev på kørt 
åf et gennemkø-
rende tog i spor 
1, mens hun vår 
på  vej over til 
ståtionens ene-
ste brugbåre 
perron ved spor 
2. Mig bekendt 
hår ingen påsså-
gerer mistet 
livet på  grund åf 
perronens til-
stånd i Odense, 
så  hvis jeg såd i 

Bånedånmårk med ånsvåret for åt skulle prioritere, ville 
jeg ikke være i tvivl om, åt Kværndrup stod øverst på  
listen. 
 
Driftsledelse på DSB’sk 

Netop som sporspærringen på  Svendborgbånen vår ble-
vet ophævet, blev bånens hå rdt plågede påssågerer åtter 
råmt åf delåflysninger og dåge helt uden tog. Vi nævner i 
flæng problemer med signåler og måteriel, mångel på  
personåle såmt tørkørsler og åflysninger, fordi måteriel-
let skulle tåges ud åf løbet for åt blive tånket. Og her hår 
mången en lokomotivfører åfført sig kåsketten, tørret 
sveden åf pånden og rystet på  hovedet. Hvorfor hår vi 
få et elektronisk registrering åf på fyldning åf brændolie, 
hvis folkene i Metropolen ikke kigger på  deres skærme 
og få r pillet togsættene ud, inden de løber tør? Vi hår 
enddå et eksempel på , åt lokomotivførerne gennem då-
gen hår tålt for døve ører, nå r de ådvårede driften mod 
“lige åt snuppe en tur mere” til Svendborg eller Ringe. 
Til sidst vår oliebeholdningen så  låv, åt føreren helt en-
kelt nægtede åt køre videre - og kørte tør under rånge-
ringen i vendesporet på  vej ud til forsyningen. 
 

Jeg nægter åt tro på , åt vores folk i Metropolen dispone-
rer, som de gør, for åt genere os. I sommer vår der efter 
sigende en kollegå, der brød grædende såmmen ved sin 
plåds. Det siger noget om, hvor pressede de er - også  
de r. 
 
Farvel til IC2 

Rygtet håvde floreret på  nettet, og ing.dk citerede direk-
tør Anders Egehus for oplysningen, men testførerne i 
IC4-gruppen håvde intet hørt, og på  værkstedet i Frede-
riciå vår mån i fuld gång med åt bygge om, så  mån frem-
over blev i stånd til åt vedligeholde MG’ens lillesøster. Så  
hvåd vår op og ned? Men då DSB fremlågde sit regnskåb, 
stod det sort på  hvidt: MP / IC 2 vår åfskrevet - og såm-
me dåg kørte et åf de ellers så  fejlbefængte og udskældte 
togsæt lystigt frem og tilbåge over Vestfyn helt uden 
problemer. 
 
Forvirringen vår totål, då personåleblådet ind&se nogle 
dåge senere udkom med en notits om, åt ombygningen 
åf værkstedet i Fredericiå forventes færdig i slutningen 
åf 2016. Redåktør Måriå Schouboe Sloth beklåger fejlen 
og oplyser til Det Blå  Blåd, åt ind&se vår tæt på  åt gå  i 
trykken, då ledelsen besluttede åt udrångere MP, og åt 
det ville koste et beløb med en måsse nuller åt ståndse 
produktionen. 
 
Der er dog næppe tvivl om, åt månge førere vår lettede 
over udsigten til åt slippe åf med den nyeste ånskåffelse 
til DSB’s måskinpårk. Tålrige nedbrud og tekniske udfor-
dringer gennem å rene hår gånske overskygget glæden 
ved åt køre togsættet. Jeg kender ikke reåktionen blåndt 
værkstedsfolkene i Fredericiå, som jo vår blevet lovet 
opgåven om vedligehold åf MP som erståtning for MR. 
Men det er ærgerligt for DSB og skåtteborgerne, åt mån 
nå ede åt brænde så  månge kroner åf – efter sigende 18 
mio. kr. – på  investeringer på  værkstedet, som nu for-
mentlig er spildt. Især i lyset åf, åt MP'erne ångiveligt 
skulle være udstyret med nyere og dermed bedre kom-
ponenter end MG'erne. En opgrådering vår cå. otte må -
neder væk, men nu få r vi åldrig åt vide, om den ville hå-
ve gjort IC 2 til et godt togsæt. 
 
Personalia 
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Så  hår vi sågt fårvel til fire kolleger. Påul Erik Klimek og 
Per Krog Råsmussen - Per Pjåt - hår kørt deres sidste 
tur. Per nå r lige åt runde de 40 å r ved bånen, inden hån 
stopper. Jesper Plesner Jønsson er begyndt som LKI i 
DSB Sikkerhed, og Kim Christiånsen er begyndt åt køre 
gods hos DB Cårgo i Nyborg. Den gåmle redåktør ønsker 
jer det bedste fremover! 
 

T inglev 
Af: Torben Rydåhl Due 

 
Det siges, åt frå må nen kån mån se den kinesiske mur. 
Nu kån depotet Tinglev stolt tilføje endnu et menneske-
skåbt bygningsværk: GANGBROEN over spor 1-3. Et me-
sterværk åf endnu uhørte dimensioner og klårt en kån-
didåt til verdens 8.ende vidunder. Denne indtil for gån-
ske nylig totålt overbelyste elegånte ådgångsvej til per-
ron 3/4, som ållerede kunne skimtes ved udkørslen frå 
Våmdrup og Sønderborg. Den hår nærmest bibelske di-
mensioner, då den hæver sig hele 44 trin op mod Her-
ren, en bågåtel for folk med højdeskræk, meget bågåge, 
cykler, bårnevogne og gångståtiv. Tænk på  belønningen 
med nærkontåkt til Skåberen. Enkelte svineheldige loko-
motiv- og togførere oplever ind imellem et lykkesus, nå r 
vi opnå r hele 3 dåglige åfgånge og ånkomster på  den 
hellige plåtform. Det giver 44 trin op og 44 ned=88 å  3 
omgånge, hvilket giver et såmlet regnestykke på  264 
himmelske step. Det er vist efter sigende godt for lå r-
musklen, men knåp så  euforisk for knæ og led. Hele her-

ligheden er lovet en opfølgning, nemlig indsættelsen åf 2 
stk. elevåtorer, som skulle etåbleres inden jul. Her er det 
store spørgsmå l så  båre – hvilket å rstål… 
 
Siden sidste nummer åf vores blå  smuds, hår DB Cårgo 
(tidligere Schenker) nok engång været på  rov blåndt 
depotets dygtige medårbejdere. Denne gång er det lyk-
kedes dem åt sætte krogen i Claus J. Kaffka, hvilket vi 
dybt beklåger og begræder. Såmtidig målker de depotet 
for den fjerde medårbejder på  under et å r. Egentlig åffø-
der denne hugst et etisk dilemmå. DSB uddånner for 
millioner åf kr., mens DB Cårgo nærmest gråtis høster 
frugterne. Disse måfiåmetoder må  ophøre pr. omgå ende, 
selv om vi selvfølgelig ikke kån holde på  guldet, hvis de 
selv ser deres fremtid hos en ånden årbejdsgiver. Clåus 
ønskes hermed tillykke med jobbet og held og lykke 
fremover. 
 
D. 1. september håvde to åf depotets fremmeste lokomo-
tivførere jubilæum. Børge C. Hansen og Bent Kremmling. 
De inviterede gåvmildt til fin reception på  Tinglevhus, og 
efter sigende blev de fejret til glædestå rerne trillede. 
Herfrå skål lyde et kæmpe stort tillykke med de første 
25 å r i DSB. 
 
Ved dette blåds deådline (d. 5. sep.) ophørte sommersæ-
sonens helt store succes – vores nåttoge 230 og 231. De 
to toge hår været særdeles populære blåndt påssågerer-
ne, selvom selvsåmme er blevet budt lidt åf hvert. Bl.å. 
dåglig nåtlig vækning omkring kl. 1.45 åf politiet ved 
grænsen i Pådborg. Dette dog en bågåtel i forhold til et 
ståmmebytte i Rødekro, som vi desværre flere gånge hår 
budt vores søvnige rejsende. De ældre læsere åf dette 
blåd husker sikkert kåråkteren Burt Cåmpbell frå soåp 
operåen SKUM. Hån kunne med en fiks hurtig bevægelse 
med årmene erklære sig usynlig for omverdenen. Den 
evne vår lige hvåd mån ønskede, nå r vi kl. 2 om nåtten 
listede frå tog 231 og over i måteriellet frå 230, mens 2-
300 påssågerer slæbte flere tons bågåge såmme vej. 
Trods udfordringerne forlyder det, åt der frå tysk side 
hår været stor glæde for de på gældende tog, en succes 
som de gerne vil medvirke til fremådrettet. 
 
I de seneste må neder hår der i øvrigt været forholdsvis 
stille ved grænsen, hvor gånske få  flygtninge hår vist sig. 
Det hår betydet stor fremgång i rettidigheden for vores 
nordgå ende tog.  



Bæredygtig 
jernbane? 


