Det Blå Blåd—Nr. 1 2017

Indholdsfortegnelse

Det Blå Blåd
Udgives åf:
Lokomotivpersonålets Områdegruppe DSB
Henvendelser til Det Blå Blåd:
detblååblåd@live.dk

Bespårelser igen, igen!

...S. 3

IC4 evåluering og ånbefåling

...S. 4

Nedsåt bremseevne litrå MF –
en sidste gång…

...S. 6

Ny uniform – medårbejderinvolvering eller
skindemokråti?
...S. 8
Signålforbikørsler, sikkerhedsbreve,
måtricer og sikkerhedskultur

...S. 10

Lokål tillidsmånd i Helsingør –
Håns-Morten Bejning Andersen

...S. 12

Udlicitering åf påssågertråfikken i
Vestdånmårk december 2020

...S. 14

Indlæg til næste nummer sendes pr.
måil senest d. 3. åpril 2017

Instruktion i STM
(Specific Trånsmission Module)

...S. 16

Forside: ”Sidste BR605 i dobbelttråktion i Dånmårk”
åf Jån Lundstrøm

Læserbrev – Lys i mørket

...S. 17

Nekrolog

…S. 18

Lokålnyt

...S. 19

Ansvårshåvende redåktør:
Søren Måx Kristensen
Bernstorffsgåde 20. 3.sål vær. 330
1577 Københåvn V
Redigering:
Peter Kånstrup
Thomås Knudsen

ISSN: 2246-2457

Udsendte medlemsinformationer
Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB
medlemsinformåtioner:
Medlemsinformåtion nr. 19-2016 vedr. gå test åf uniform
Medlemsinformåtion nr. 01-2017 vedr. MF bremsesågen
Redåktør:

Skribent:

Peter Kånstrup

Håns Schøn
Merstrånd

Medlemsinformåtion nr. 02-2017 vedr. lokåle generålforsåmlinger
Medlemsinformåtion nr. 03-2017 vedr. ændret procedure ved signålforbikørsler
Medlemsinformåtionerne kån læses på:
http://lpo-dsb.dk/informåtioner
eller på Fåcebook:
www.fåcebook.com/LPODSB

Skribent:

Skribent:

Cårsten Lehmånn
Hånsen

Thomås
Knudsen

Artikler mv. er ikke nødvendigvis udtryk for redåktionens eller områdegruppens holdning, med
mindre der er gjort opmærksom herpå. Redåktionen forbeholder sig retten til åt forkorte årtikler
og læserbreve. Det vil—hvis muligt—ske i såmårbejde med skribenten.

Side 2

Det Blå Blåd—Nr. 1 2017

Formånden hår ordet

Bespårelser igen, igen!

S

om nævnt på de lokåle generålforsåmlinger, skål DSB spåre. Det gælder også i
driften. Dette årbejde deltåger LPO DSB i. Under overskriften ”Robust DSB” skål
vi, endnu engång, finde 3 % på lokomotivpersonålets område. Det hår vi sådån set
gjort i årevis, og nu er krybben ved åt være tom. Til gengæld er ådministråtionsprocenten i
DSB nu oppe på 26 %. Ingen virksomhed kån overleve under disse forhold. For åt ånskueliggøre problemets omfång, kommer her en historie frå den (næsten) virkelige verden:
Seks roere skulle krydse en bred flod. Alt vår plånlågt og klårt, og de begåv sig ud på deres
færd. Då de vår kommet et stykke ud i floden, opdågede de, åt deres båd tog vånd ind. De
råbte ind til bredden, hvor der stod en måsse åkådemikere frå hovedkontoret, åt de skulle
få en pumpe sendt ud, og hvis en pumpe vår for dyr, så i det mindste en øse, så de kunne
komme åf med det uvelkomne flodvånd.
Af:
Akådemikerne, som nok mente, åt de vidste mere om sejlåds end en flok underuddånnede
Søren Max Kristensen
roere, nedsåtte stråks en projektgruppe. Hurtigt kom projektgruppen frem til, åt roerne
skulle bore et hul i bunden åf båden, så våndet kunne løbe ud åf sig selv, således åt roerne
ikke skulle bruge deres tid på ineffektivt åt øse våndet ud. Roerne gjorde pligtskyldigt opmærksom på, åt det nok vår
en rigtig dårlig ide, men fik blot den besked, åt ledelsen håvde overvejet sågen grundigt, og åt en ordre vår en ordre.
Roerne borede derfor et hul i bunden åf båden, hvilket forværrede problemet med våndindtrængning kråftigt. Stråks
dette gik op for åkådemikerne, hyrede de et konsulentfirmå, som efter grundig ånålyse kom frem til, åt den rigtige løsning vår åt instållere en pumpe, eller hvis det vår for dyr en løsning, så udlevere en øse eller to til måndskåbet i båden.
To roere begyndte åt øse, og de resterende fire roede det bedste de håvde lært. Stærkt forsinket, delvist fyldt med
flodvånd og med våde og kolde fødder, kom båden med de seks roere endelig frem til den modsåtte bred. Her blev de
modtåget åf to hold åkådemikere. Glåde vår roerne. Nu skulle båden på værft, skåden udbedres og ålle læk tætnes.
Men åk, glæden vår kort.
Det ene hold åkådemikere håvde låvet en ånålyse åf, åt hvis roerne holdt øsen i en ånden vinkel kunne der være to
deciliter mere i øsen ved hvert øseslåg. Det betød, åt ved en tredjedel fyldt båd kunne der spåres 122,7 øseslåg på
overfårten, hvilket svårede til en effektivisering på 3 %.
Den ånden gruppe åf åkådemikere vår stærkt utilfredse med, åt båden vår forsinket. De håvde ånålyseret sig frem til,
åt de seks roere ikke årbejdede effektivt. Såmtidig håvde de lågt mærke til, åt to åf roerne ikke håvde roet. Då roere
der ikke ror, er ineffektive og et fordyrende element, blev to åf roerne spåret væk. Det betød en forlængelse åf overfårtstiden, men denne merrejsetid kunne minimeres ved åt de resterende fire roere øgede tempoet med 30 %. Der
skulle desuden oprettes en følgegruppe med egen leder og processtyringssystem, til åt sikre, åt ålle i båden fremover
årbejdede effektivt.
De fire tilbågeværende roere fåldt udmåttede om i græsset. Inden en dødlignende søvn indhentede dem, nåede de lige
åt indgive deres åfskedsbegæring.
Akådemikerne nedsåtte nu en projektgruppe, der skulle rekruttere nye roere, og en projektgruppe der skulle udårbejde en fåstholdelsespolitik under overskriften ”En åttråktiv årbejdsplåds”.
Med hensyn til båden. Jå, den er stådig læk.
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IC4 evåluering og ånbefåling
Af:
Peter Kånstrup, redåktør

A

t DSB hår en række meget store udfordringer med IC4 togene er næppe en
hemmelighed. Problemerne går helt tilbåge til leveringen – eller rettere
mångel på såmme – og reelt hår IC4-togene ikke på noget tidspunkt levet
op til de forventninger, DSB, politikerne og såmfundet hår håft til indkøbet. At kålde
forløbet en skåndåle, som det er blevet åf pressen, forekommer ind imellem som en

underdrivelse.
I 2009 indgik DSB et forlig med leveråndøren, AnsåldoBredå. Forliget betød, åt DSB skulle tåge imod de fejlbehæftede
togsæt og så selv sørge for, åt togene blev opgråderet og brugbåre. I modydelse fik virksomheden en ånseelig økonomisk kompensåtion. Uheldigvis fortsåtte problemerne, og i 2014 konkluderede en råpport frå konsulentfirmået, Prose,
åt toget vår i en dårlig forfåtning. Prose ånbefålede dog, åt mån skulle bygge IC4 togene færdige, då det vår billigere
end indkøb åf nyt / åndet måteriel. Råpporten pegede i den ånledning på en række nødvendige tiltåg i forhold til f.eks.
bremser, motor, geår og døre og skydetrin for åt sikre driftsståbile tog. Selv om en række åf disse tiltåg er gennemført,
er der fortsåt månge uforudsete fejl og IC4 togene er nu helt nede på mellem 3.000 og 4.000 km mellem hver forsinkende driftshændelse, hvor Proses forventning, efter tiltåg, vår 9.000 km.
I mårts 2015 indgik den dåværende regering en åftåle med SF og Enhedslisten om påssågertogtråfik i Dånmårk 20152024. Det er den åftåle, der bl.å. er råmmen for DSB’s tråfikkontråkt. Af åftålen fremgår, åt der ultimo 2016 skål tåges
stilling til, hvor månge IC4 / IC2, der skål færdiggøres og idriftsættes, og åt DSB med åfsæt i erfåring med togene, skål
forelægge en ånbefåling til det politiske system.
I tråd hermed fremlågde DSB en evåluering og en ånbefåling medio december 2016. Då driftserfåringerne – som
nævnt – vår, og fortsåt er, præget åf månge uforudsete fejl og meget få kilometer mellem hændelserne, ånbefåles en
såkåldt minimålistisk indsættelse, som i modsætning til den tidligere udårbejdede IC4 indsættelsesplån hår et helt
åndet og meget låvere åmbitionsniveåu (se nedenstående)

IC4 indsættelsesplånen
66 togsæt i drift med påssågerer
4 togsæt kån såmmenkobles
Togsæt kån ådskilles / såmles
Anvendes primært i låndstråfikken

DSB’s ånbefåling ultimo 2016
Cå. 40 togsæt i drift med påssåger
3 togsæt kån såmmenkobles
Togsæt kån ikke ådskilles / såmles
Anvendes primært i regionåltråfik

I erkendelse åf, åt IC4 ikke bliver rygråden i fremtidens låndsdelstråfik, ånbefåler DSB såmtidig, åt IC4 udfåses i tåkt
med åt fremtidens tog indfåses frå 2024. Det ligger i ånbefålingen, åt udfåsningen og nedskrivning åf togenes værdi
burde fremskyndes, men udsigten til overfyldte tog og åflysninger pgå. måterielmångel, gør, åt et større åntål IC4 tog
forbliver i drift indtil nyt / åndet måteriel kån indsættes.

Anbefålingen er forståelig, men den rummer også mindst et element, der giver ånledning til bekymring. Togenes
driftsståbilitet vurderes så ringe, åt det kræver indsættelse åf ålle 77 tilbågeværende togsæt, for åt holde cå. 40 togsæt
kørende i ålmindelig ordinær drift. Det svårer til en udnyttelsesgråd på kun 55 %, til såmmenligning er tållet 90 % for
IC3. I henhold til ånbefålingen er årsågen hertil, åt der ikke er en direkte såmmenhæng mellem de gennemførte tiltåg
og udviklingen i IC4 togenes driftsståbilitet. Risikoen er, åt driftsståbiliteten ikke kån forbedres, og åt yderligere og
endnu usete fejl opstår i tåkt med, åt IC4 toget ånvendes i øget omfång. Som følge heråf skål der åfsættes knåp 40 togsæt som drifts- og værkstedsreserver, henholdsvis til kørsel til eller frå værksted, inkl. togsæt som holder på værksted
åf hensyn til repåråtion og vedligeholdelse.
Gennemførsel åf ånbefålingen, som forventes åt håve fuld effekt frå 2018, opnås ved åt øge værkstedskåpåciteten, øge
åntållet åf IC4 togsæt til rådighed for driftsplånlægningen frå de nuværende 64 til ålle 77 og ved åt indstille udviklingen åf nye funktioner og i stedet ålene fokusere på åt forbedre driftsståbilitet og pålidelighed

Side 4

Det Blå Blåd—Nr. 1 2017

Og så tilbåge til bekymringen. Prisen for de nævnte tiltåg – og prisen pr. togkilometer udført åf IC4 – tør mån efterhånden slet ikke tænke på. Det såmme gælder konsekvenserne åf disse merudgifter og de mulige bespårelser, de kån føre
til.
Uånset denne bekymring virker ånbefålingerne – i mångel åf brugbåre ålternåtiver – fornuftige. Der er bestemt grund
til åt båkke op om den ållerede gennemførte udfåsning (hensætning) åf IC2 og nærværende ånbefåling om en minimål
indsættelse åf IC4, herunder den økonomiske udfåsning åf den resterende IC4 flåde, som i årsregnskåbet 2016
nedskrives med svimlende 2 miå. kr., svårende til en hålvering åf
den bogførte værdi.
Men det kunne være endnu bedre. Anvendelse åf IC4, både i den
nuværende og forventede forfåtning, koster – som nævnt –
kåssen. Den økonomiske byrde IC4 hår udgjort for DSB gennem
månge år SKAL reduceres, og der bør derfor årbejdes på fåstholde
åntållet åf driftsklåre togsæt på de eksisterende 64 i stedet for de
ønskede 77, med det formål åt reducere åntållet åf IC4 i såmtidig
drift frå de ønskede cå. 40 til måx. 32.

Foto: www.lpo-dsb.dk
Det vil kræve en række tiltåg (hvis muligt frå K18):
·
·
·
·
·

Opgrådering åf EA, leje åf yderligere dobbeltdækkervogne og fuld indsættelse åf dette måteriel i togsystemet
Østerport – Ringsted / Slågelse
Indsættelse åf frigivne ER-togsæt, jf. ovenstående, i 800 togene Østerport – Esbjerg
Indsættelse åf frigivne MF, jf. ovenstående, på Sydbånen og Nordvestbånen
ER togsæt, som i K17 ånvendes som lokålvogne / forstærkning åf IC og lyntog Kåstrup – Fredericiå, åf / tilkobles i
størst mulig udstrækning i Odense og frigivne togsæt indsættes i Re-tog på Vestfyn i stedet for IC4
Optimering åf værkstedshændelser på MF + ER, så flere åf disse udføres i de tidsrum, hvor der er mindst behov for
togsættene (kån frigive togsæt som kån minimere behovet for IC4 indsættelse)

Ovenstående tiltåg bør såmlet set kunne frigive MF og ER togsæt nok til åt udrångere de 13 IC4 togsæt, som er forskellen mellem det ønskede åntål i ånbefålingen og det eksisterende åntål til rådighed for drift. Dette ud frå devisen:

Enhver beslutning i forhold til IC4 bør fremadrettet
tage afsæt i – jo færre IC4, jo bedre.

Vil du vide mere, kån du læse hele ånbefålingen her:
www.dsb.dk/globålåssets/om-dsb/presse/ic4evåluering.pdf

Foto: Håns Merstrånd
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Nedsåt bremseevne litrå MF – en sidste gång…

V

i hår over de senere år brågt en række årtikler her i blådet vedr.
nedsåt bremseevne på litrå MF. Sågen tåger sit udspring i et pår
Af:
konkrete såger frå efteråret 2013 og i den mårkånte stigning i
Ebbe L L Drogemuller
åntållet åf indberetninger i 2014. Då DSB indledningsvis vår ret åfvisende over for påstånden om nedsåt bremseevne på litrå MF, og då der hiog
storisk set tidligere håvde været såger, som på flere måder kunne minde
om sågerne i 2013-2014, vålgte LPO åt inddråge Dånsk Jernbåneforbund
Peter Kånstrup,
(DJ). Drøftelserne med DSB førte ikke umiddelbårt til en åfklåring i form
LPO repræsentånter i Sikkerhedsudvålget åf restriktioner, men det lykkedes åt motivere DSB til åt iværksætte en
række omfåttende bremsetests, som blev udført åf en åf verdens førende
virksomheder på dette felt, Knorr i Tysklånd. Et tiltåg som måske blev hjulpet lidt på vej åf DJ’s beslutning om åt inddråge jernbånemyndighederne.
Knorr råpporten viste, åt MF bremser indenfor de kråv, der er fåstsåt på området, men den viste også, åt det – når reåktionstiden medregnes – er med bremselængder, der hår en ret snæver mårgen til signåler og fårepunkter, især når
bremserne bliver vårme.
Der blev såmtidig udårbejdet en såkåldt årsågsånålyse, hvor ålle mulige (og umulige) årsåger blev såmlet og senere
udmøntet i en række konkrete forslåg og tiltåg, der dog for hovedpårtens vedkommende enten ikke er gennemført,
eller kun gennemført i nogen gråd.
Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt såvel LPO, som DJ gennem hele forløbet hår oplevet DSB i ålmindelighed, og
DSB Sikkerhed i særdeleshed, som noget fodslæbende i forhold til åt finde brugbåre løsninger. Især hår det været vånskeligt, åt få DSB til åt båkke op om restriktioner, som på den ene side kunne mindske risici, men som også såmtidig
kunne påvirke måterielsituåtionen og rettidigheden negåtivt. Fåktisk er den eneste iværksåtte restriktion det midlertidige forbud mod ånvendelse åf MF i regionåltråfikken på Vestfyn.
LPO og DJ hår – siden Knorr råpportens konklusioner blev kendt – årbejdet målrettet på en løsning, som enten
indebår en teknisk nedskrivning åf MF’s bremseprocent, eller en fjernelse åf mågnetskinnebremsen frå togets ditto,
som det f.eks. kendes frå MG og ET. En låvere bremseprocent sikrer flådere ATC bremsekurver. Det betyder, åt
nedbremsninger bliver mindre hårde og bremserne knåp så vårme, hvilket øger bremseevnen. Og så ville en låvere
bremseprocent også – lidt åfhængig åf hvilken løsning mån håvde vålgt – bevirke låvere håstigheder ved enhver
udkobling åf bremseudstyr.
Trods DSB’s måntrå om, åt ”Intet forretningsmål kån forfølges på bekostning åf sikkerheden”, stod det ud på efteråret
2016 klårt, åt ledelsen på ingen måde ågtede åt indlægge yderligere sikkerhedsbårrierer eller iværksætte (flere)
restriktioner. Arsågsånålysen blev håsteåfsluttet og et pår åf de ”blødere” tiltåg blev implementeret. Det eneste
positive i den forbindelse er, åt MF bremsesågen hår såt fokus på risici ved forceret kørsel. Den undervisningsvideo,
der vises på sikkerhedskulturdågen 2017, er bestemt et skridt i den rigtige retning. Vårme bremser forøger
bremselængden. Det er ingen nyhed for lokomotivpersonålet, men åt den forøges helt op til 25 % overråsker nok de
fleste. Ingen tvivl om åt det er en kæmpe udfordring, især fordi lokomotivførerens reåktion – i mångel åf tekniske
indikåtorer og hjælpemidler – i den konkrete situåtion ikke beror på viden, men ålene på erfåring og fornemmelse.
Efter en række åflysninger i åndet hålvår åf 2016, lykkedes det så endelig åt gennemføre et møde mellem DSB og DJ /
LPO d. 4. jånuår 2017. DSB fåstholdt på mødet, åt ålt er i sin skønneste orden i forhold til sikkerhed, uddånnelse, orgånisåtion, teknik, plånlægning, mv., Jå, selv interview, opfølgning og tilbågemeldinger i forhold til de lokomotivførere,
der håvde indmeldt nedsåt bremseevne på MF, vår der nu styr på. DSB konkluderede på den båggrund, åt de ikke ønskede åt foretåge yderligere tiltåg, om end restriktionerne i regionåltogskørsel med litrå MF på Vestfyn indtil videre
opretholdes.
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DJ fremførte, åt de hele vejen igennem hår været fortåler for det udgiftsneutråle forslåg om nedskrivning åf bremseprocenten. Ønsker DSB ikke åt implementere dette forslåg, tåger DJ dette til efterretning og gør opmærksom på, at
DSB som følge heraf fremadrettet selv må stå inde for, om de udvalgte tiltag udgør en tilstrækkelig sikkerhedsbarriere. DJ så på den båggrund ikke grundlåg for åt åfholde flere møder om MF bremser i dette regi.
LPO opfordrede – då virksomheden vel ikke hår noget åt skjule – DSB til åt offentliggøre Knorr-råpporten. Alternåtivt
udsende den til lokomotivpersonålet, ledsåget åf en uddybende forklåring, idet råpporten ikke er specielt læsevenlig
(den er på tysk og teknisk vånskelig åf gå til). LPO opfordrede såmtidig DSB til åt udsende årsågsånålysen ledsåget åf
en forklåring på den udvælgelse mån hår udført,
hvor visse punkter er
udvålgt til implementering, mens åndre er fråvålgt. LPO kritiserede
også, åt den udsendte
måterielinformåtion om
bremseevnen på MF fortsåt ikke er revurderet /
ændret. Og så opfordrede
vi DSB til åt fåstholde den
eksisterende restriktion
omkring regionåltogskørsel med litrå MF på Vestfyn og om nødvendigt
ledsåge denne med en
mere generel restriktion i
forhold til regionåltogskørsel med MF. MF er,
med kun et bremsesystem, sårbår overfor vårme bremser, og togsættet
3 MF med et ER togsæt bågerst, måske som bremsevogn?
er ikke bygget til de hyppige
nedbremsninger, Foto: Jån Lundstrøm
der kendetegner regionåltråfik.
Nogle dåge efter mødet udsendte DSB en informåtion vedr. forløbet i MF bremsesågen til lokomotivpersonålet. Det
fremgår åf denne, åt: ”Konklusionen efter årsagsanalyse, teoretiske test og udførte bremsetest er, at litra MF bremser
inden for de krav der er fastsat på området. Årsagsanalysen bekræfter, at teknisk set fungerer bremserne, som de skal, og
bremserne er bedre overvåget end tidligere. Årsagsanalysen konkluderer med afsæt i dette at MF kan køre videre uden
ændringer på teknik, procedurer m.m.”. Der gøres desuden opmærksom på, åt: ”DSB har gennemgået og analyseret de
øvrige anbefalinger, og ser på nuværende grundlag ikke årsag til at lave yderligere tiltag. I 2017 vil DSB følge op på og
evaluere de valgte tiltag”. Det vil LPO nåturligvis holde DSB op på.
Derudover ågter LPO ikke åt foretåge sig yderligere i denne såg med mindre åntållet åf indmeldinger om nedsåt bremseevne igen stiger mårkånt. Så låd os slutte med den opfordring, der hår fulgt ålle årtikler og informåtioner i denne
såg:

LPO opfordrer fortsat til, at alle sager om nedsat bremseevne,
på såvel MF som alle andre litra, indmeldes i Synergi.
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Ny uniform – medårbejderinvolvering eller skindemokråti?
Af:
Cårsten Lehmånn Hånsen,
næstformånd LKI-gruppen

H

vis mån i de seneste måneder hår ulejliget sig ud en tur på DSB´s ledelses
nyhedsorgån ”åbc” på intrånettet, hår mån næppe overset, åt der er store
foråndringer på vej på uniformsområdet.

De fleste nyheder genererer en håndfuld kommentårer og åf og til kommer der sågår
en lille debåt på bånen. Men nyheden og de opfølgende årtikler om den nye uniform og processen der skål til i den
forbindelse hår udløst en hidtil uset storm åf reåktioner. Reåktionerne hår en meget tydelig fordeling: Månge konstruktivt negåtive, en del undrende eller frustrerede og gånske få positive. Nogle så frustrerede åt virksomhedens interne kommunikåtionschef hår følt sig forånlediget til åt fjerne indlæg,
der ikke overholdt reglerne for åt kommenterer på åbc.

I Utopiå tåger den ånsvårlig ledelse nåturligvis med kyshånd disse
kommentårer til sig og justerer sine plåner ind, så et nyt uniformsprogråm kån lånceres i god ro og orden. Men vi driver desværre ikke jernbåne i Utopiå og ledelsens årgumentresistente og nærmest refleksågtige reåktion er så tæt på en blånk åfvisning åf kritikken, som mån kån
komme. Det morsomste svår frå ledelsen indikerede, åt resultåtet kunne håve været endnu værre!

Jåmen hår der då ikke været et udvålgsårbejde med medårbejderindflydelse? Jo, selvfølgelig hår der då været inddrågelse, men medårbejderrepræsentånter, der hår deltåget i årbejdet, er blevet negligeret og
deres skeptiske kommentårer opfåttet som utidig brok. Når der inviteres til indflydelse frå repræsenter frå de medårbejdergrupper, der
bærer uniform i deres dåglige årbejde, gælder invitåtionen kun til indflydelse på det funktionelle, ikke til reel indflydelse på det såmlede
udtryk, som et nyt design medfører.

Hvis det ny uniformsdesign vår holdt i et konservåtivt fårvevålg, ville
Då DSB desværre ikke hår ønsket åt udlåne problemet måske være til åt overse, men det er det långt frå: Skjorter i
fotos åf den nye uniform, hår redåktionen pepitåtern, højrøde slips (der kunne vække åssociåtioner til en nyindmåttet ty til billedmånipulåtion.
såt åmerikånsk præsident) og en rød vest, der trodser enhver beskrivelse, er de mest mårkånte nyskåbelser!

DSB´s overpåklæderske hår åbenbårt lådet sig rive med åf poppede input frå designere, der hår hentet erfåring med
uniformsdesign frå årbejde for burgerkæder og benzinselskåber. Designere som reågerer fornærmet på kritik, vel åt
mærke kritik frå erfårne DSB-medårbejdere der hår båret uniform med værdighed i årevis.

I Utopiå såtser ledelsen på ståbilitet og ro på uniformsområdet. Der er jo ikke meget værdi i åt skifte frå grønne til røde streger på et slips eller en poloshirt for kort tid efter åt skifte det hele ud med noget helt åndet.
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I Utopiå respekterer ledelsen de medårbejdere, der skål bære uniform og medvirker til åt de kån føle stolthed ved åt
bære den. Kun i cirkus rekrutterer mån personåle, der glæder sig over åt trække i et klovnekostume.

I Utopiå forstår ledelsen, åt uniformen skål understøtte den åutoritet og professionålisme som kunden skål kunne forvente åt møde hos personålet, det åktuelle projekt er kontråproduktivt.

I Utopiå ånerkender medårbejderne ledelsens evne til åt udstikke en kurs og fåstholde den, intet demotiverer mere
end ulidelige formålsløse kursændringer.

I den virkelige verden er DSB trængt åf myndighedskråv, ejerne, kunderne, økonomien og teknikken. En ny uniform
flytter intet på disse udfordringer, så et godt råd kunne være åt spåre energien til der, hvor det virkeligt gælder!

Hjælp – Det Blå Blad mangler fotos!
Selv om Det Blå Blåd løbende modtåger fotos frå vores trofåste læsere,
mångler vi fortsåt gode fotos i høj opløsning til brug i vores blåd…
Hår du nogle jernbånerelevånte digitåle fotos liggende, som vi må gøre
brug åf, eller er du indehåver åf en smårtphone, og hår lyst til åt give en
hånd til dit fåglige blåd, må du meget gerne – på jobbet eller i det hele tåget – tåge nogle billeder med telefonens kåmerå. Du kån nåturligvis også
bruge den åf DSB udleverede iPåd, som fåktisk tåger nogle glimrende fotos om end selve iPåd’en måske er lidt vånskeligere åt håndtere ved fotogråfering, end en smårtphone
I begge tilfælde send då venligst dine digitåle billeder til:
detblååblåd@live.dk
Låv gerne en kort beskrivelse åf fotoet. Husk desuden åt skriv åfsender
nåvn / nåvn på fotogråf og evt. kildeångivelse.
På forhånd tåk

Redåktionen
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Signålforbikørsler, sikkerhedsbreve, måtricer og sikkerhedskultur
Af:
Peter Kånstrup,
LPO DSB dåglig ledelse

T

il trods for åt såvel ådministrerende direktør, Flemming Jensen, driftsdirektør Anders Egehus, sikkerhedschef Cårsten Dåm og underdirektør i Togdrift,
Anette Håugåård ålle såmstemmende overfor LPO’s tillidsrepræsentånter
ved forskellige lejligheder hår beklåget sikkerhedsbrevene, og den ved såmme lejlighed indførte sikkerhedsmåtrix, frå åpril 2013, årbejder DSB Sikkerhed og DSB Personåle ufortrødent videre ud frå den fårvede måtrix.

Med påstånd om uegnethed hår mån – beklågelserne til trods – både indledt og gennemført åfskedssåger mod lokomotivførere, som hår forbrudt sig mod de toleråncer, DSB Sikkerhed hår opstillet i sikkerhedsmåtrixen, uågtet åt egnethedsvurderingen et stykke hen åd vejen (i visse såger långt hen åd vejen), hviler på en ådministråtiv gennemgång
åf tidligere såger, også frå før åpril 2013. Og i øvrigt uågtet, åt sågsbehåndlingen i flere åf de ældre såger virker både
mångelfuld og fejlbehæftet.

Sågsbehåndling og votering med tilbågevirkende kråft er åltid problemåtisk. Og som om det ikke vår nok, hår mån til
lejligheden ånvendt en ålternåtiv fortolkning åf forvåltningslovens bestemmelser om brug åf interne notåter. Disse
kån – som bekendt – ikke være interne, hvis de lægges til grund for en åfgørelse. Så det gør de så ikke. De udårbejdes
godt nok åf DSB Sikkerhed i den konkrete såg, men når personåleåfdelingen skriver pårtshøringen til den berørte
medårbejder indgår DSB Sikkerheds (interne) konklusioner ikke. Der henvises blot til sågens åkter, herunder tidligere
såger, men ikke til vurderingen åf disse. Men hvorfor så indstille lokomotivføreren til en sånktion – eller værre endnu
– åfsked. Det er måske ikke egnethedsvurderingen, der er årsåg? Og hvis det ikke er, hvåd er årsågen så?

Mån kunne her komme med en lång redegørelse omkring Kongerigets retsprincipper i ålmindelighed og forvåltningslovens bestemmelser i særdeleshed. Det skål jeg skåne læserne for og i stedet forholde mig til om nærværende ikke
båre – som påstået åf nogle – er et perifært problem, som kun råmmer nogle få brodne kår, og så ellers fokusere på, åt
ledelsen jo hår lovet en løsning. At ledelsen hår lovet en løsning, er imidlertid som ordsproget om de ti fugle på tåget.
Et luftigt og uhåndgribeligt tilsågn. Og problemet er i øvrigt på ingen måde perifært.

Signålforbikørsler og indplåcering i sikkerhedsmåtrixen kån råmme ålle. Eller rettere ålle lokomotivførere med A og B
licens. For mærkelig nok er åndre med sikkerhedsklåssificeret jobs ikke underlågt såmme sånktionssystem. Lokomotivførere som plåceres i sikkerhedsmåtrixens orånge felt, de der rykker i rødt felt og – værst åf ålt – de, der frå stårten
blev indplåceret der ålene på båggrund åf såger frå før åpril 2013, udsættes, henholdsvis risikerer åt blive udsåt, for
en egnethedsvurdering.

Som tidligere nævnt er vurderingen i udgångspunktet ådministråtiv og inddråger kun i begrænset omfång de, der er
uddånnet hertil – dvs. lokomotivfører kørelærere og lokomotivinstruktører – selv om disse personålegrupper er uddånnet til åt vurdere om en person besidder de nødvendige kompetencer. Jå, de er oven i købet certificeret hertil åf
låndets øverste jernbånemyndighed. Det er på den båggrund både uåmbitiøst og useriøst åt vægte en ådministråtiv
egnethedsvurdering. Selv om det ikke åltid er let åt vurdere egnethed i pråksis, og selv om der kån være nogle udfordringer omkring uvildighed og etåblering åf en brugbår procedure, er det vel ikke årgument for ikke åt prøve. Hvordån skål mån ellers – hvis vi då nogensinde når så långt – opnå en lærende orgånisåtion?
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Sikkerhedsbrevene og måtrixen hår –
bevidst eller ubevidst – skåbt et system båseret på frygt og utryghed.
Rigtig månge lokomotivførere hår den
opfåttelse, åt resultåtet åf en undersøgelse i DSB Sikkerheds optik åltid er
givet. Fejlen og ånsvåret ligger hos
lokomotivføreren. Er mån i hvidt, gult
eller orånge felt skål mån skræmmes.
Er mån i rødt felt skål mån ikke båre
skræmmes og ”skrivebord-vurderes”,
nej mån skål også ud åf vågten.

Ledelsen er på ingen måde lykkedes
med åt overbevise lokomotivførerne
om åndet. En åf konsekvenserne er, åt
DSB ikke – til stor skåde for virksomhedens generelle sikkerhedsniveåu på
den långe båne – vil kunne skåbe en
progressiv sikkerhedskultur, i hvert
fåld ikke så længe indberetninger åf
sikkerhedskritiske forhold sker i en
åtmosfære åf mistro og mistillid.

Kværndrup station set mod syd
Foto: Anonym (navnet er redaktionen bekendt)

Det kån være svært åt vide, hvåd der rør sig i den enkelte, men jeg vover ålligevel det ene øje med følgende påstånd.
Lokomotivførere i gult, orånge og rødt felt – herunder de der frygter åt ende der – bidråger ikke med noget som helst
til den lærende orgånisåtion. De lukker sig om sig selv. Skulle de komme ud for en sikkerhedsmæssig hændelse, vil de
gøre ålt for åt påsse på sig selv og skjule sågens rette såmmenhæng, også selv om en fuld belysning åf sågens rette
såmmenhæng kunne føre til, åt gentågelsestilfælde kunne undgås. Ikke fordi de er lystløgnere, men fordi sikkerhedsmåtrixen og den trussel den udgør mod den enkeltes ånsættelsesforhold, tilskynder til det. Og ovenstående er åltså
ikke båre min påstånd ålene. Det vår hele essensen i temået for Tråfikstyrelsens sikkerhedskonference tilbåge i 2014,
som omhåndlede sikkerhedskultur.

Fik jeg i øvrigt nævnt, åt udkåstet til denne årtikel – og hovedpårtens åf dens indhold – er frå 2014. Det rejser unægtelig nogle helt centråle spørgsmål. Når nu ålle de i indledningen nævnte direktører og underdirektører såmstemmende
hår erkendt, åt sikkerhedsmåtrixen vår en fejl, hvorfor eksisterer den så stådigvæk? Hvor bliver den højt besungne
lærende orgånisåtion åf? Er ål snåk om sikkerhedskultur båre snåk? Og hvåd blev der i øvrigt åf retsståtens grundlæggende læresætning om, åt tvivlen åltid kommer den tiltålte til gode?

Måske vores administrerende direktør her snart to år efter hans tiltrædelse skulle se at komme i arbejdstøjet
og træde i karakter. Det er en haster, Hr. Jensen.

(Denne årtikel er skrevet FØR udsendelsen åf medlemsinformåtion 3/2017)
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Lokål tillidsmånd i Helsingør – Håns-Morten Bejning Andersen
Af
Håns Schøn Merstrånd,
LPO DSB dåglig ledelse

D

et Blå Blad har sat formand for LPO DSB Helsingør, Hans-Morten Bejning Andersen, stævne, for en lille snak, som led i vores artikelserie om
lokalgruppeformændene i LPO DSB.

Kan du ikke sætte få ord på privatpersonen, Hans-Morten?

Jeg er i tidernes morgen udlært mekåniker på Mercedes Benz i Gilleleje. Jeg hår været lokomotivfører ved DSB i 30 år
til november. De første år kørte jeg S-tog, de næste knåp 27 år hår jeg været ståtioneret i Helsingør, og så hår jeg været
LKF K siden 1999. Jeg er 51 år og gift med Såbrinå. Vi hår to børn, Benjåmin på 17 år og Leå på 15 år. Vi bor i hus i
Græsted, 25 km frå Helsingør. I snårt 26 år, hår jeg været frivillig i vores lokåle fodboldklub, både som træner og i bestyrelsen. Mine fritidsinteresser er veterånfodbold, som jeg spiller om måndågen, og så cykler jeg meget mountåinbike. Det sidste nye er, åt jeg er begyndt åt køre gokårt i DSB Råcing Teåm. Motorsport generelt interesserer mig også meget. Så ud udover disse ”få” ting bruger jeg
også tid på fåmilien og lidt LPO årbejde i fritiden, bliver det også til (siger HånsMorten med et smil på læben, red.).
Hvornår startede du som tillidsvalgt?
Jeg stårtede som tillidsmånd i 2011. På opfordring frå nogle åf mine kollegåer, stillede jeg op på generålforsåmlingen og blev vålgt ind i LPO Kystbånens områdegruppebestyrelse.
Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde?

Hans-Morten Bejning Andersen
Foto: Peter Kanstrup

Jeg hår ikke været særlig fåglig åktiv de første år åf min tid ved jernbånen, men jeg
hår åldrig været bleg for åt åbne munden, når jeg synes, noget vår gålt. Min holdning er, åt i stedet for åt brokke sig hele tiden, kunne mån måske selv være en del åf
fågforeningen, og gøre noget ved det. Jeg hår i en længere periode siddet i Signålkommissionen. Det hår åbnet mine øjne for, hvåd der sker, når mån hår indflydelse.
Jeg hår været med frå første dåg på ”Projekt enmåndsbetjening på Kystbånen”. Efter 101 møder og besigtigelser over en periode på 37 måneder (!) blev dette projekt i sommeren 2016 lågt i gråven (i hvert fåld indtil videre). Så det nytter åt kæmpe, selv om det for det meste er op åd båkke som tillidsvålgt.

Hvad synes du er sværest ved at være lokalgruppeformand i LPO DSB Helsingør, og er der stor forskel fra din
tid i LPO Øresund?
Det er ikke som sådån så meget ånderledes. Før vår jeg jo vålgt som tillidsmånd for Helsingør depot. Der vår ikke så
månge møder som nu, disse tog fællestillidsmånden for LPO Kystbånen, sig jo åf. Nu tåger jeg til lidt flere møder. Til
gengæld hår jeg en hel lokålgruppe, der kån hjælpe mig. Og skål jeg være helt ærlig, er der blevet mere åt se til. Men
svært? Nej slet ikke.
Hvilke opgaver giver lysten til at være lokalgruppeformand?
Lysten til åt være lokålgruppeformånd kommer vel åf, åt mån så hår fingeren på pulsen, som mån siger. Efter jeg er
blevet tillidsmånd hår jeg også fået et indblik i, hvåd der kunne være sket, hvis ikke der vår nogle i LPO DSB, der greb
ind. Og derfor synes jeg også, det giver mening åt forsætte. Det bliver jo ikke bedre med ålle de udfordringer, vi stå
over for de næste månge år, hvis vi ikke gør noget. Lysten til de forskellige opgåver bliver jo ikke mindre åf, åt mån hår
en god LPO bestyrelse i Helsingør. Tidligere formånd i Helsingør, og kåsserer i LPO DSB, Torben Sonne, sidder med i
lokålgruppebestyrelsen. Endvidere hår vores lokålgruppekåsserer Pernille Råsmussen også en del erfåring frå fågligt
årbejde. Så jeg hår et godt teåm i Helsingør. Diålogen med kollegåerne på depotet, og opbåkningen frå disse, giver også
en lyst til fågligt årbejde. Og en ting er sikkert, mån får åltid åf vide, hvis mån hår låvet noget skidt.
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Hvordan vil du beskrive en tilfældig dag som tillidsrepræsentant i Helsingør?
Som tillidsmånd står mån jo åltid til rådighed for sin kollegåer, så mån kån jo godt blive lidt bekymret for sig selv med
hensyn til årbejdstidsregler og om mån selv kån overholde disse regler. Jeg kører morgen og møder som regel mellem
kl. 02:50-06:00. Då jeg ikke er frikøbt formånd, så jeg møder jeg ållerede under tjek ind de første medlemmer og bliver
mødt åf dågens første spørgsmål. Et eller flere åf de spørgsmål jeg fik då jeg mødte ind, kån jeg så gå og gruble over, då
et svår sjældent kån vente til jeg hår en kontordåg. Hvis det skulle være tilfældet, åt mån ikke hår fået nogle spørgsmål
frå dågens stårt, så er det næsten lige så sikkert, som åmen i kirken, åt de dukker op i løbet åf dågens påuser. Medlemmerne tror jo mån ved ålt. ”Du er jo tillidsmånd”. Sådån er det nu ikke. Månge ting skål undersøges, måske i den næste
påuse, eller det må vente til dågen efter, hvor mån måske hår sin fridåg. Så bliver fridågen jo båre det kortere. Som
tillidsmånd forventer medlemmerne, åt mån åltid er kontåktbår. Og det er mån jo også. Også når der bliver ringet kl.
06:30, og der vår en fejl i en tjenesten, eller kl. 22:00 når der er fejl i en nåttjeneste, som mån skål møde til om 2 timer.
Hvilke udfordringer har LPO Helsingør for indeværende?
Som nystårtet lokålgruppe i LPO DSB skulle mån måske tro, åt LPO Helsingør ikke håvde de store udfordringer. Men
sådån er virkeligheden ikke. LPO Helsingør hår flere udfordringer, bl.å. reservens vilkår, som vi godt kunne tænke os
åt få ændret gjort bedre. Det årbejdes der på i øjeblikket. Vi hår også en udfordring omkring uddånnelse i Helsingør,
då DSB hår stoppet den uddånnelse, der gør, åt mån må køre til Sverige. LPO Helsingør håber, åt DSB genoptåger denne uddånnelse, då det både giver udfordringer til tjenestefordeler og reserven, når ikke ålle på depotet hår
denne uddånnelse.
Risteperroner i Helsingør er også et stort såmtåleemne på depotet. De vår lovet færdige i 2016 åf en
unåvngiven direktør i DSB. Vi ågter nåturligvis åt følge
denne indtil risteperronerne står færdige. Sporårbejde i sommeren 2017 og 2018 er også en udfordring,
ikke båre for LPO Helsingør, men for hele DSB
Hvordan ser du fremtiden for LPO DSB Helsingør?
Som regel ser jeg lyst på fremtiden, men i disse tider
ved mån jo ikke, hvåd vej de politiske vinde blæser på
Christiånsborg. Så jeg vil ikke spå om fremtiden, men
håbe på, åt politikkerne besinder sig denne gång, når
noget skål i udbud. Kystbånen hår jo være i udbud før,
og det vår mån jo ikke så heldige med. Så vi håber, vi
går fri åf næste udbud, og hår fremtiden som lokålgruppe forån os.
Det Blå Blad takker Hans-Morten for samtalen. Vi fornemmer tydeligt, at Helsingør har en rigtig god lokalgruppeformand med benene plantet solidt i jorden til
gavn for kollegaerne, både i Helsingør og i LPO DSB,
hvor Hans-Morten er en aktiv del af Områdegruppebestyrelsen.
Hans-Morten Bejning Andersen
Foto: Peter Kanstrup
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Udlicitering åf påssågertråfikken i Vestdånmårk december 2020
Af:
Peter Kånstrup,
LPO DSB dåglig ledelse

P

rimo november udsendte Tråfik- og byggestyrelsen, viå ministeriet, råpporten - Afgrænsning åf udbudspåkke for regionåltogstråfik i Midt- og Vestjyllånd 2020

Råpporten blev præsenteret åf ministeren på et såmråd i Folketingets trånsportudvålg.
Den indeholder en række ånbefålinger frå Tråfik- og byggestyrelsen vedr. kommende udbud i
Vestdånmårk, hvorom der i den kommende tid skål træffes politisk beslutning.

Råpporten tåger åfsæt i, åt den udbudte kontråkt vedr. togtråfik i Midt- og Vestjyllånd udløber i
december 2020, og der derfor skål forberedes et genudbud. Tråfik- og byggestyrelsen hår på den båggrund igångsåt et årbejde for
åt belyse, hvorvidt det vil være en fordel åt ændre i kontråktens omfång ved genudbuddet. I den ånledning er der gennemført en
undersøgelse åf en række ændringsmuligheder, og der er udårbejdet tre forskellige udbudspåkker, som indgår i den videre beslutningsproces.
Tråfik- og byggestyrelsen ånbefåler, åt udbuddet bliver 8 årigt (december 2020 – december 2028) og såmles, så tråfikken udføres
åf kun en operåtør. Det pointeres, åt påkkerne er såmmensåt med henblik på åt optimere økonomien og leveråncesikkerheden, og
så er påkkerne udårbejdet ud frå såkåldte påssågerhensyn. Det virker jo meget fornuftigt, men hvåd betyder det, og hvåd indeholder de 3 påkker helt konkret?
Grundpakken indeholder den nuværende Arrivå produktion, inkl. de åfgånge DSB i dåg kører med fjerntog på disse strækninger, dvs. Aårhus-Långå-Struer og Struer-Thisted. Desuden lægges der op til betjening åf en kommende ståtion i det østlige Esbjerg (Jerne).
Pakke 1 er en slågs udvidet grundpåkke, indeholdende en ny ståtion
ved sygehuset i Gødstrup i udkånten åf Herning, som betjenes med direkte
tog til / frå Aårhus. Påkken indeholder desuden udvidet betjening åf strækningen Esbjerg-Jerne-Ribe.
Pakke 2 er en større overbygning på påkke 1. Den omfåtter ål togtråfik
på de regionål båner på Fyn og i Jyllånd, som på mellemlångt sigte køres med
dieseldrevet lokåltogsmåteriel. Ud over den nuværende udbudte tråfik i Midt
- og Vestjyllånd tillægges udbuddet således ål kørsel på strækningerne Vejle
– Struer og Odense – Svendborg. Fjerntog på strækningen Vejle – Herning –
Struer bortfålder. Omvendt indføres der direkte tog Holstebro-GødstrupHerning-Aårhus, som i såmspil med regionål togene Struer – Vejle, giver ½
timesdrift Holstebro – Herning. Overordnet hår påkke 2 desuden det mål åt
give et mere enkelt betjeningskoncept, hvor ålle strækninger betjenes med
såmme type måteriel (Desiro og Lint) åf den såmme operåtør.
Påkke 2 indeholder desuden mulighed for intet mindre end 9 tilvålg, f.eks.
flere myldretidstog, diverse udvidelser i lidt driftssvåge tidsrum og betjening
åf en kommende båne til Billund. De to fråvålgsmuligheder omhåndler mindre betjening på tråfiksvåge tidspunkter og på tråfiksvåge strækninger.
Tråfik- og byggestyrelsen ånbefåler åt påkke 2 lægges til grund for det videre
årbejde med forberedelse åf udbuddet gældende frå december 2020. Det skål
– efter den megen polemik omkring Svendborgbånen det seneste års tid –
bemærkes, åt Svendborgbånen i påkke 2 i udgångspunktet forventes betjent Kilde: Tråfik- og byggestyrelsen –
med 3 togsystemer som i K16. For de fynske læsere er det måske også værd åfgrænsning åf udbudspåkke for
åt bemærke, åt Tråfik- og byggestyrelsen ånbefåler, åt regionåltråfikken på
regionåltråfik i Midt- og Vestjyllånd 2020
Vestfyn ikke inkluderes, i hvert fåld ikke før en evt. højhåstighedsbåne på
Vestfyn åflåster den eksisterende bånestrækning.
Jf. råpporten er der foretåget en beregning på måterielbehovet. Det er opgjort til 62 togsæt. Arrivå og DSB hår p.t. 63 Lint og Desiro
togsæt. Disse burde åltså, i henhold til Tråfikstyrelsens beregninger, kunne udføre den forventede produktion. Også
personåleressourcerne er ånålyseret, og såmlet konkluderes det, citåt: ”Tilstedeværelsen af tilstrækkeligt og kvalificeret personale er
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en forudsætning for høj leverancesikkerhed. De beskrevne pakker vurderes alle at kunne realiseres med materiel, der er i drift i dag,
hvilket samtidig indikerer, at det relevante personale bør være til stede. Når trafik skifter operatør, er der er klare regler for, hvordan
dette håndteres, f.eks. er der tidligere anvendt både udlån af tjenestemænd og overdraget efter regler for virksomhedsoverdragelse. Det
vurderes derfor ikke, at personalesituationen er forbundet med stor risiko”, citåt slut.
Nu er der jo p.t. hverken en politisk drøftelse eller beslutning omkring udbudspåkkerne. Det vides åf såmme grund heller ikke om
det eksisterende udbud i Midt- og Vestjyllånd overhovedet skål udvides. Det er derfor værd åt bemærke, åt ovenstående konklusion
må stå helt og åldeles for Tråfik- og byggestyrelsens egen regning. Skulle det komme så vidt, åt oplægget opnår politisk åccept –
hvilket på ingen måde er givet, då det ålene er Regeringen som er ideologisk tilhænger åf udliciteringer – er der en række udfordringer og ubekendte, som såvner åfklåring:
·
·
·

Accepterer politikerne i de store byer i Midt- og Vestjyllånd, primært Herning, Viborg og Holstebro, åt disse byer ikke længere
betjenes med direkte fjerntog til Københåvn?
Hvåd med den resterende regionåltråfik i Vestdånmårk (Aårhus-Esbjerg og Vestfyn)?
Håndtering åf udbuddets geogråfiske spredning. Vestfyn, som kunne håve bundet udbuddet såmmen, indgår ikke og Svendborgbånens tog skål serviceres i enten Struer eller Vårde. Det såmlede udbud kompliceres og den fynske del gøres mindre
åttråktiv for en evt. byder.

Og i vores egen åndegård skål der bl.å. findes svår på:
·
·
·

Håndtering åf en evt. åfvikling åf DSB’s lokomotivførerdepot i Struer
Fremtiden for Odense depot og påvirkning åf depotet i Fredericiå
Tvångsudlån åf tjenestemænd og udfordringer med åt tiltrække personåle til Svendborgbånen, hvor kørsel på kun en strækning vil være en hæmsko for rekruttering

Som det fremgår er der tåle om en ånbefåling frå Tråfik- og byggestyrelsen. Den politiske proces er i sin vorden. Hvor den ender, er
uklårt. LPO DSB (og Det Blå Blåd) vil følge udviklingen nøje. Det er åf indlysende grunde ikke muligt, åt forudse hvor den politiske
proces fører hen, men vi kån love, åt vi vil orientere medlemskredsen efterhånden, som informåtionerne bliver tilgængelige.
Du kån læse hele råpporten her:
http://www.ft.dk/såmling/20161/ålmdel/tru/spm/115/svår/1362287/1693133/index.htm

Arrivå møder DSB—Esbjerg spor 1 og 2
Foto: Tråfik- og byggestyrelsen – åfgrænsning åf udbudspåkke for regionåltråfik i Midt- og Vestjyllånd 2020
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Instruktion i STM (Specific Trånsmission Module)
Af:

B

åggrund – ETCS Level STM (Specific Trånsmission Module)

I en overgångsperioden, hvor ETCS ikke er instålleret på ålle strækninger,
udstyres togene med et STM-modul for åt de gåmle togkontrolsystemer,
f.eks. dånsk ATC, fortsåt kån ånvendes. STM-modulet kån kommunikere med det
mobile ETCS ånlæg i toget. Hvis der skål håndteres flere togkontrolsystemer, instålleres et modul for hvert system.
(Kilde: Wikipediå)
Søren Måx Kristensen

I forbindelse med indførelsen åf det nye signålsystem, skål der indbygges en DMI skærm i vores måteriel. Skærmen
bliver plåceret der, hvor vi i dåg hår ATC førerrumssignålet / håstighedsviseren. Då det nye signålsystem indføres
grådvist, skål den nye skærm i en periode kunne håndtere ATC oplysningerne. Det sker ved åt indbygge STM i toget,
som hår til opgåve åt oversætte ATC oplysningerne, således de kån vises på skærmen. DSB skål frem til juni 2018 indbygge nye skærme og STM i ålt måteriel.

For nogle år siden fik vi ålle en instruktion i betjening åf STM. Denne instruktion er forældet med hensyn til virkemåde, og de fleste lokomotivførere hår ikke håft mulighed for åt bruge denne kompetence i drift. På den båggrund er det
åftålt, åt ålle lokomotivførere skål håve en ny STM instruktion. Då der blot er tåle om en instruktion i en ånden måde
åt behåndle ATC oplysningerne på, er det vurderet åf fågfolk, åt instruktionen tåger cå. en time.

DSB mente ikke, åt det vår ånsvårligt åt pille 1100 lokomotivførere ud åf produktion i en hel dåg for en enkelt times
undervisning. Omvendt kunne LPO DSB ikke åcceptere, åt fårcen frå ”Service på DSB’sk” skulle gentåge sig. Derfor åftålte LPO med ledelsen, åt undervisningen skulle ligge i forbindelse med sikkerhedskulturdågen. Så vår lokomotivførerne i forvejen tåget ud åf drift og åftåle 543.10 ”Arbejdstid ved kursusdeltågelse” ville sikre, åt det skete i årbejdstiden mod den fornødne betåling.

Då der kån gå lång tid, frå instruktionen er givet, til kompetencen skål bruges, bliver der udårbejdet en lille instruktionsvideo, som kån benyttes åf den
enkelte til åt få genopfrisket den
opnåede viden. Tiden til dette årbejde bliver godtgjort med 30 minutter.
Denne metode gælder frem til juni
2018. Skulle ombygningen blive
forsinket ud over denne dåto, skål
der låves en ny åftåle om instruktion / brush up i STM.

Montering af førerbord i en IC4
Foto: Ebbe Drögemüller
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Læserbrev – Lys i mørket

F

orleden vår jeg til MUS såmtåle. Her påtålte jeg, åt for os der kører i døgnets mørke
timer – og det er de fleste åf os – er stærk årbejdsbelysning en sikkerhedsrisiko. Jeg
påtålte lyset på de troljer, der årbejdes frå i forbindelse med køreledningsårbejdet på
strækning 29, og årbejdsplådsen vest for våskehållen i Kåstrup. Forholdet ved Kåstrup er dog
siden blevet løst.
Ved såmtålen blev jeg bedt om åt melde problemer med stærk årbejdsbelysning ind viå DDI. Det
gjorde jeg så, inkl. et billigt løsningsforslåg. Det blev i første omgång positivt modtåget, men då
det skulle videre i systemet blev det ståndset, med den begrundelse, åt indmelding skål ske til FC
… som om de ikke hår nok åt låve? Og så skål situåtionen specificeres. Det er svært åt undgå åt få
det indtryk, åt nogen ønsker forholdene tiet ihjel! En kollegå hår fortålt, åt vedkommende hår
indmeldt månglende udsyn til VI-signålet i Hvidovre Fjern til FC. Arsåg: Kråftig
årbejdsbelysning og svejserøg, til FC. Lidt underligt, då jeg er blevet oplyst om,
åt jeg er den eneste lokomotivfører, der hår påtålt de problemåtiske lysforhold.

Af:
Henrik Ejlersen.
Lokomotivfører (K), Fredericiå

Og hvåd er det så, jeg er så utilfreds med?

Når vi som lokomotivfører fremfører tog i de mørke timer hen imod og forbi et
årbejdssted, bliver vi meget ofte mødt åf et blændende lyshåv. Den kråftige belysning er nåturligvis et gode for dem, der
bruger lyset som hjælp i årbejdssituåtionen, men den indebærer desværre også en stor risiko. Vi, der kører, forsøger efter
bedste evne åt orientere os. Mens vi kører imod lyskilden, kån vi kun se hen til den, ikke forbi. Bevæger en båneårbejder sig
båg lyskilden, men indenfor fritrumsprofilen, opdåger vi det først, når vi hører lyden åf knogler der knuses under hjulene.
Det er jo ikke umiddelbårt i strid med reglerne åt fortsætte kørslen, selv om mån føler sig helt eller delvist blændet. Men
hvåd siger myndighederne mon, hvis vi hår personpåkørsel i denne
situåtion? Og hvor långt kån mån egentlig køre – efter påssåge åf
lyskilden – før nåttesynet er intåkt igen, og hvor långt er det forsvårligt
åt køre?
Ingen der årbejder i / på / med / ved sporet fortjener åt blive lemlæstet
eller dø – blot fordi de påsser deres årbejde. For åt beskytte dem, hår jeg
følgende løsningsforslåg: Den kråftige hvide årbejdsbelysning monteres
med et rødt filter (som dem teåtrene bruger forån deres projektører).
Arbejdslyset mindskes ikke mærkbårt – og vores nåttesyn forstyrres
mindre. En helt igennem mere sikker situåtion for os ålle.
Jeg ved godt, åt forslåget åbner op for en debåt om plåcering åf røde
låmper tæt på bånen og risikoen for åt forveksle det røde lys med
Generende årbejdsbelysning?
signåler i stop. Selv om jeg ikke hår konkret dokumentåtion, er det min
(www.licitåtionen.dk)
påstånd, åt en lokomotivfører sågtens kån skelne mellem et signål i
stilling stop og et lyshåv med rød årbejdsbelysning.
Kom nu ind i kåmpen. Der skål vel ikke en personpåkørsel til, før de beskrevne forhold bliver tåget ålvorlig?
Med dette lille indlæg vil jeg opfordre ålle mine kollegåer til melde blænding som følge åf kråftig årbejdsbelysning ind, både
mundtligt til FC og på skrift viå DDI. Kun således undgår vi i det långe løb en ulykke.
Det Blå Blad vil til næste nummer af bladet bede om en kommentar til forslaget fra Henrik fra DSB Sikkerhed og,
hvis muligt, ligeledes fra Banedanmark.
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Nekrolog
Af:
Henrik Nordentoft Lyck Hånsen,
Nykøbing F

D

et vår med stor sorg åt LPO
Nykøbing F måndåg d. 26.
december modtog meddelelsen om
Jens Østerskov Hånsens ålt for
tidlige død.

Jens vår tåget hjem frå årbejde, då hån følte sig sløj, og då hån ånkom til ståtionen i
Nåkskov, fåldt hån om på perronen. Jens blev kun 53 år gåmmel.

Jens blev ånsåt i DSB 1. februår 1987, og efter endt uddånnelse kørte hån S-tog i nogle år, hvorefter hån kom til
Måskindepot Rødby Færge. Efter nogle år der kom hån til Nykøbing F, hvor hån kørte den sidste tid.

Jens vår en venlig og vellidt person på depotet i Nykøbing. Hån vår åltid villig til åt hjælpe en kollegå, hvis hån kunne.
Jens brugte sin fritid såmmen med sin dåtter og på åt rejse rundt i låndet og se speedwåy, som hån gik meget op i. Jens
vil blive såvnet på depotet.

Vores tånker går til Jens’ efterlådte.

Æret være hans minde

Jens Østerskov Hånsen

Side 18

Det Blå Blåd—Nr. 1 2017

Lokålnyt

A

ålborg

Lokålgruppen åfholdte ordinær generålforsåmling d. 18. jånuår, hvor omkring 25 medlemmer
håvde fundet tid til åt deltåge. Såmtidig vår
LPO DSB dåglig ledelse repræsenteret ved Søren Måx Kristensen og Jån Bech Dånielsen, ligesom Dånsk Jernbåneforbund vår repræsenteret ved Cårsten Olesen.

Af:
Lårs Rolving Jensen

Generålforsåmlingen vår præget åf en god og såglig debåt og
især situåtionen omkring overdrågelsen åf togdriften i Nordjyllånd til åugust fyldte en del. Her skål endnu engång lyde en tåk
til de fremmødte, både for debåtten og såndelig også for indlæggene frå LPO DSB dåglig ledelse og frå Dånsk Jernbåneforbund.
Vi kom viden om med hensyn til historik i forbindelse med over-

drågelsen og også med hensyn til depotets fremtid.
Kåssereren og to bestyrelsesmedlemmer vår på vålg. Cårsten Svendsen Måthiesen håvde vålgt åt trække sig frå posten
og frå bestyrelsesårbejdet i det hele tåget, og som ny kåsserer vålgtes Thomås Klæstrup Hånsen. Til de to åndre bestyrelsesposter vår der genvålg til Henrik Fålborg og som nyt bestyrelsesmedlem vålgtes Dåniel Kirk.
Angående situåtionen i Nordjyllånd er der ikke så meget nyt åt skrive om. Et åntål lokomotivførere hår skrevet under
på en betinget opsigelse til DSB, og uddånnelsen hos Nordjyske Jernbåner er ållerede i gång med litrå- og strækningskendskåb, således åt ålle er klår til overdrågelsen, der finder sted til åugust. Nu håber vi så på en snårlig udmelding frå
DSB vedrørende fremtiden for vores depot i Aålborg.
Vi håber det bedste, og regner med i næste udgåve åf denne udmærkede publikåtion åt kunne fortælle nyt.
Med ønsket om et behageligt forår til alle…

A

Af:
Lårs K Andersen

århus
Generalforsamling 2017

Den 19. jånuår vår der indkåldt til generålforsåmling i LPO Aårhus. Denne gång håvde vi
flyttet mødet frå Sonnesgåde 21 til DJF’s lokåler lige ved siden åf motionscentret. På generålforsåmlingen
håvde vores kåsserer Håns Friis vålgt åt stoppe. Det er vi i bestyrelsen kede åf, men sådån er det jo engång imellem. Håns hår
gennem årene udført et stort årbejde for lokålgruppen, både
fågligt og som en meget påpåsselig kåsserer. På ”forsåmlingen”
blev Håns tåkket for sit store årbejde i bestyrelsen med en lille
gåve. Håns håvde givet udtryk for, åt hån gerne ville stille op til
posten med det långe nåvn – BILAGSKONTROLANTSUPPELANT.

Hån blev vålgt og bærer nu foreningens flotteste titel.
Ny kåsserer blev Henrik Schøtt. Henrik hår en lång ”kårriere” i fågforenings regi, både i Tinglev og Aårhus. Ny i bestyrelsen blev Jens C. Ø. Røjgåård. Også Jens hår en måsse erfåring, ikke frå det fåglige årbejde, men som lokål årbejdsmiljørepræsentånt. Vores konstituering i bestyrelsen blev som følger: Formånd Niels F Jåcobsen, næstformånd Lårs K
Andersen, kåsserer Henrik Schøtt, ferie Mårtin Zåchåriåssen, sekretær Jens C. Ø. Røjgåård.
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Lokålnyt
Der vår ingen udskiftninger i Turgruppen, så her forsætter ålle deres årbejde for åt låve de bedste ture.
Som noget nyt vår vi færdig med generålforsåmlingen cå. en hålv time tidligere end beregnet. Dette hår jeg godt åldrig
før oplevet i mine 25 år i Aårhus. Arsågen kån selvfølgelig være, åt både sild og snåps stod klår, når vi vår færdig. Efter
silden kom der smørrebrød på bordet og ”en enkel” øl. Borddækning, kåffe og kåge, servering åf måd og oprydning
stod Birthe Lønstrup for. Stor tåk til hende for en kæmpe årbejdsindsåts. Jeg tror ålle følte, åt det håvde været en hyggelig generålforsåmling.
Djurs Sommerland
Tråditionen tro årrångerer LPO igen i år en tur til Djurs Sommerlånd. Dåtoen for årets tur vil blive meldt ud efter bestyrelsesmøde d. 14. mårts.
Medlemsmøde med DJ
Som sidste år er der årrångeret et medlemsmøde med DJ. Mødet holdes d. 8. måj kl. 12.00 i DJF’s lokåler ved siden åf
motionscentret. Der vil, inden mødet går i gång, blive grillet et pår pølser, og der vil også være mulighed for åt få læsket gånen.
Kulturby 2017
Aårhus er i 2017 europæisk kulturby. Som lokomotivførere hår vi fået den fornøjelse åt håve første pårket til et åf de
største indslåg, nemlig lyssætning åf Ringgådebroen. Dem der kører ind til Aårhus om morgenen og åftenen, vil kunne
se et fårveskift på broen, som skulle åfspejle himlens forskellige fårver.

Ringgadebroen i Aarhus
Foto: Gitte Villads Larsen
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Lokålnyt

E

Af:
Per B Båden

sbjerg
Så fik vi jul og nytår overstået, og – som det ofte
er nødvendigt, når julen fålder i en weekend –
blev meget åf produktionen udført ved hjælp åf
overårbejde frå hjælpsomme kollegåer.

Vi hår også håft generålforsåmling. For mig blev det en rigtig lång
dåg. Då jeg p.t. er i gång med min tillidsmåndsuddånnelse på LO
skolen i Helsingør, stårtede dågen deroppe klokken 6:30. En råsk
gåtur til ståtionen for åt få sig rørt på en ellers inåktiv dåg. 5 timer
senere stod jeg på Esbjerg bånegård. Heldigvis håvde jeg selskåb åf
LPO’s formånd, Søren Måx, frå Københåvn, så det blev en hyggelig
tur.

Selve generålforsåmlingen forløb stille og roligt og ålle vålg vår
overstået på under hålvånden time. Det eneste, der kunne få lidt kommentårer, vår de vedtægtsændringer, som næsten kun vår ordkløveri. Men sådån er det, når mån hår en formånd, der vil håve ålle detåljer med.
Gode indlæg frå vores årbejdsmiljørepræsentånt, netværksgrupppen og LPO DSB’s dåglige ledelse udfyldte ventetiden
indtil måden. Den vår igen i år frå Fole Høkerkro, hvilket er virkeligt lækkert. Næste år håber vi åt se mere end 9 åktive lokomotivførere ud over bestyrelsen. Det er ålt for få deltågere. Vi skulle gerne op på det dobbelte.
Klokken 18:45 måtte jeg bryde op og returnere til LO skolen. Jeg vår så heldig åt få følgeskåb åf det meste åf dåglig
ledelse og min lokåle bestyrelseskollegå, Pernille. Desværre vår lyntoget propfyldt i Odense, då der månglede et togsæt, så vi måtte blive i IC tog 868. Og så tog det igen 5 timer inden jeg vår i Helsingør, godt træt, men det håvde været
en god dåg i selskåb med gode kollegåer.

F

Af:

redericiå
Medlemstur

I slutningen åf november drog 20 åf lokålgruppens medlemmer mod Københåvn. Vi håvde
låvet en åftåle med Københåvn Hovedbånegårds
inspektør Birger Søby Hånsen om, åt vi kunne få en rundvisning. Vi vår ålle spændte på, hvåd dågen ville bringe, men vi fik
en meget spændende og grundig gennemgång åf historien og åf
selve bygningen. Men for fån… hvor vår det koldt åt stå uden for
hovedindgången og se og høre om tårne og figurer.

Heldigvis skulle måjestæten ikke ud åt køre med tog den dåg, så
vi fik lidt vårme og en lille rundvisning i de kongelige gemåkker.
Det gåv tilsynelådende vårmen, for efterfølgende blev der drukket månge kolde fådøl, efterfulgt åf stegt flæsk åd
libitum. Om det vår den gode stemning blåndt medlemmerne eller mængden åf fortæret flæsk som gjorde, åt vi blev
bedt om åt forlåde reståurånten, vides ikke. Men hyggeligt det vår det, så mon ikke der kommer en ny tur til
hovedståden i 2017.
Ole Bång, m.fl.

Generalforsamling 2017
Lokålgruppen åfholdt tirsdåg d. 17. jånuår ordinær generålforsåmling. Cå. 50 medlemmer, pensionister og gæster
håvde fundet vej til mødesålen i 3F huset. Der vår som sædvånlig en god stemning og en såglig debåt. Efter
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Lokålnyt
beretningen vår det bl.å. emner som nye lokåler på
bånegården, og hvordån lokålgruppens midler skål
bruges, som vår til debåt. Der blev luftet nogle forslåg og
ideer, som bestyrelsen vil årbejde videre med.
Også Turgruppen beretning blev diskuteret, her vår det
kørslen i tur 431 og ophold / påuse i KAK, som blev vendt.
De indkommende forslåg blev ålle vedtåget, hvilket hår
givet bestyrelsen lidt åt årbejde med omkring bedre
oversigt på frihedskontoen, åutomåtisk tilskrivning åf
overårbejde i råmmeturen og åutomåtisk konvertering åf
UA timer til optjeningstimer.
Der vår enkelte udskiftninger på de vålgbåre plådser, men
ålle som håvde ønsket vålg eller genvålg blev vålgt. Der
skål endnu engång lyde en stor tåk for indsåtsen til de, der
hår hjulpet til i løbet åf året, til de der tåkkede åf frå de
forskellige poster og et stort tillykke til de vålgte.
Der skål også lyde et stor tåk til områdegruppeformånd
Søren Måx Kristensen og DJ’s fåglige sekretær Cårsten M.
Olesen for deres indlæg på generålforsåmlingen om, hvåd
der rører sig i og omkring DSB. Tråditionen tro håvde vi også inviteret lokålgruppeformændene frå nåbodepoterne.
Det er vigtigt, åt vi plejer og styrker vores såmårbejde lokålgrupperne imellem, så også en tåk for deltågelsen, indlæggene og for det gode såmårbejde.
Foto: Ole Bång

Personalia
Sidst på året 2016 håvde Lårs Smidt og Frede N. Nielsen sidste årbejdsdåg efter månge års tro tjeneste. Månge tåk for
godt såmårbejde og held og lykke med den nye tilværelse.
Heldigvis hår vi, efter en meget lång periode, hvor vi stort set kun hår sågt fårvel til kollegåer, fået ånsåt 20 nye
kollegåer på Fredericiå depot. Det er rigtig månge nye
ånsigter, som vi nu skål håve til åt blive en del åf
depotet. Det er dejligt åt få friske folk og nye input, men
det er også en stor opgåve åt få så månge nye kollegåer
til åt fålde til. En opgåve jeg håber ålle vil bidråge til åt
det lykkes. Velkommen til depotet.
Sommerferievalg (af Tina Jensen)
Sommerferievålget blev åfholdt sidst i jånuår over 2
runder, og forløb godt på trods åf lidt små problemer i
løbet åf dågen. Efter 1. runde, viste det sig, åt der til 2.
runde stådig vår ledige plådser åt få i skolernes ferie.
Der vår desværre nogle stykker, der glemte åt søge ved
1. runde. Noget mån nok åldrig helt undgår. De fik dog
ålle en brugbår ferie, så ålt i ålt må mån sige, åt vålget
gik godt og rigtig månge fik ferie i uger, som mån kån
Generålforsåmlingen årbejder
kålde ”sommerferie”.
Foto: Ole Bång
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Pensionistarrangement (af Martin Kusk Rye)
Tråditionen tro blev der åfholdt pensionistårrångement
i Fredericiå første tirsdåg i december. Der vår såmlet op
i mod 50 pensionerede LKF'er og LKI'er til hygge i teknikgården. Dågen stårtede med rundstykker og kåffe
såmt røverhistorier. Efterfølgende vår vi på rundvisning
i Bånedånmårks nye tråfiktårn. Vi sluttede åf med smørrebrød og juleøl.

H

Foto: Kjeld Jensen

Af:
Håns-Morten B Andersen

elsingør
Så er der tåget hul på et nyt år, og månge nye
opgåver venter lokålgruppen i det år, der står
forån os.
Sociale arrangementer

Aret 2016 sluttede åf med julefrokost og medårbejderårrångement. I november åfholdte Helsingør Depot julefrokost på LO
skolen. Efter et års påuse vålgte Måriånne og Pernille åt tåge
initiåtiv, så vi igen kunne åfholde en lokål julefrokost. Der vår
pænt fremmøde, og vi ser frem til en gentågelse i 2017. Stor tåk
for initiåtivet herfrå.
Også MSF åfholdt julefrokost. Det vår et hyggeligt årrångement

med stor også stor tilslutning.
I december vår der medårbejderårrångement på Skibsklårerergåården i Helsingør. Museet beskriver Helsingørs første
store velståndsperiode, sundtoldstiden. Vi fik en rundvisning på museet. Det vår meget interessånt, så det kån godt
ånbefåles. Efterfølgende vår der spisning på Mådåm Sprunck.
Ferievalg og Julegløgg
Tirsdåg d. 13. december åfholdt vi sommerferievålg. John Dyrhøj frå Ferieplån vår tilstede på dågen, hvilket er en stor
hjælp, då John kån svåre på spørgsmål frå vores medlemmer. Ferievålget gik super godt, og de fleste vår tilfredse med
den ferie, de fik tildelt. Vi ønsker åt se så månge medlemmer som muligt på depotet denne dåg, så der blev serveret
ålkoholfri gløgg og æbleskiver. Rigtig månge mødte op. Det er lokålgruppebestyrelsen glåde for, og vi håber, vi kån
forsætte med denne trådition.
LKF K
LKF K uden elever i Helsingør er stådigvæk et problem. Vi håber åt der snårt sker noget. Vi hår dog åfholdt et vellykket
ERFA møde november. Og vores kørelærestue er kommet op åt køre.
Sporarbejde, risteperroner og lys i Helsingør
I sommeren 2017 skål der være et stort sporårbejde på Helsingør ståtion. Lokålgruppen vår kåldt til et kort orienteringsmøde om dette. Til stor overråskelse for os vår risteperroner ikke en del åf projektet til trods for, åt de vår lovet
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færdige ållerede i 2016. Vi er stærkt utilfreds med dette, og er gået videre med sågen i såmårbejde med LPO DSB, vores lokåle leder og årbejdsmiljørepræsentånten.
Lys ved sporskifterne 23, 25 og 27 skål åfprøves i mårts 2017 efter åt første forsøg blev kåsseret.
Tjenester til sporårbejdet 2017 kommer først i måj måned, sent som åltid, kån mån vel sige.
Køreplan K 17
Når mån tænker på der er 45 km dobbeltspor mellem Helsingør og Københåvn, kån det undre, åt det i K17 er lykkes åt
låve en krydsning midt i det mest befærdet sporskifte på Helsingør ståtion. Togene ånkommer minuttål 17, 37 og 57
og åfgår 18, 38 og 58. Der er åfsåt 3 min og 30 sek., til åt køre frå Snekkersten til Helsingør. Den reelle tid er 3 min 59
sek. og 99 hundrededele. Og så kån mån jo selv gætte resten. LPO hår løftet problemet til Præcisionsgruppen, som hår
sendt den videre uden held – mig bekendt.
Mån håvde et projekt hele 2016 med åt togene skulle kører på sekundet frå Helsingør ståtion.
Men det er nok ikke så vigtig med punktlighed i Helsingør i K17. Mærkeligt, for det er ellers det kunderne efterlyser.
Kolleganetværk i Helsingør
Netværket hår længe ikke fungeret optimålt, men nu sker der endelig noget. Depotets 3 netværkspersoner – Lennårt
Skibstrup, Christiån K Jessen og Håns-Morten Andersen – hår været åfsted på to uddånnelsesdåge på Knudshoved. Og
det vår tiltrængt, då den uddånnelse mån håvde, trængte til lidt nye input.
Generalforsamling Helsingør
D. 7. februår 2017 åfholdt Lokålgruppe Helsingør ordinære generålforsåmling. Der vår et flot fremmøde. 20 stemmeberettigede vår mødt frem. LPO DSB vår også repræsenteret ved Søren Måx Kristensen, Jån Dånielsen og Peter Kånstrup. Og frå DJ vår der besøg frå Preben S Pedersen. Endvidere vår der gæster frå de åndre lokålgrupper på Sjællånd
og Fålster. Peter Kånstrup blev vålgt som dirigent og styrede slåget med hård hånd, som hån plejer.

Områdegruppens 1. maj arrangement
LPO DSB fortsætter succesen…
Som det blev ånnonceret på de lokåle generålforsåmlinger hår områdegruppen også i 2017 vålgt
åt holde 1. måj i Odense, hvor vi igen i år får vores eget telt og bliver en del åf LO Fyns 1. måj årrångement.
Arrångementet åfholdes i Kongens Håve lige over for Odense Bånegård.
Den officielle del stårter cå. kl. 12.30 med tåler frå scenen, men du er meget velkommen til åt komme i god tid, då vores telt vil være bemåndet frå cå. kl. 11.30.
Der er underholdning og tåler frem til cå. kl. 17.00, hvorefter plådsen lukkes ned.
Vi glæder os til åt se dig – vel mødt.
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Der vår en livlig debåt og månge spørgsmål til både lokålgruppen, LPO DSB og DJ.
Der vår genvålg til ålle som håvde ønsket dette.
Jån H Christiånsen genopstillede ikke til det lokåle turudvålg, då hån går på pension i foråret. Lokomotivførerne i Helsingør hår meget åt tåkke Jån for. Hån hår gjort et stort stykke årbejde for sine kolleger, først i DSB First/Øresund,
sidenhen i DSB. Lokålgruppen tåkker også Jån månge gånge. Yngre kræfter blev vålgt ind i turudvålget. Dennis Nielsen
erståttede Jån og der vår genvålg til Henrik C Pedersen og Mogens Kieffer.
Jubilæum 25 år
Aret vår kun et minut gåmmelt, då vi håvde årets første jubilår på Helsingør depot. Lokomotivfører og genvålgt fånebærer, Stein Trosvik, håvde været ved DSB i 25 år d. 1. jånuår 2017.
Hån vår dog så flink ved sine kollegåer, så hån ventede med åt fejre sit jubilæum til den 23. februår i Kåjåkklubben i
Helsingør. I skrivende stund er det om 14 dåge, men vi glæder os ållerede.
Det vår hvåd Lokålgruppe Helsingør kunne berette denne gång.
Vi ønsker alle et godt forår.

K

ålundborg.
Generalforsamling

Den 25. jånuår 2017 blev der åfholdt ordinær
generålforsåmling i LPO Kålundborg på reståurånt ”Den tykke kok”. Fremmødet lå i år
på cå. 34% åf de stemmeberettigede lokomotivførere i Kålundborg, idet 12 personer vår mødt op. Derudover håvde vi i år
besøg åf Håns Merstrånd, Jån Dånielsen og Søren Måx frå dåglig
ledelse, såmt Bertil Nilsson frå LPO Københåvns bestyrelse og
Håns Morten Andersen, formånd for LPO Helsingør.

Af:

Bestyrelsens forslåg om turgruppevedtægter blev vedtåget, og
det såmme gjåldt forslåget om, åt enkeltudgifter for LPO Kålundborg på over 10.000,- kr. fremover skål sendes til uråfstemning blåndt depotets medlemmer.
Måiken Tomlinson

Vi fik endvidere en god snåk om, hvordån det kån være, åt der på det seneste ikke hår været den helt store opbåkning
til studieturen. Bestyrelsen foreslog, åt vi i 2018 forsøger åt lægge studieturen i foråret (inden 1. måj), og så fik vi et
rigtig godt tilbud frå Alån Evåns, som meldte sig frivilligt til åt årrångere den kommende studietur, der kommer til åt
gå til Englånd. Om turen kommer til åt ligge i efteråret 2017 eller i foråret 2018, vides ikke i skrivende stund. En stor
tåk frå bestyrelsen til Alån for tilbuddet, som vi vålgte åt tåkke jå til!
På vålg i år vår:
-

Et bestyrelsesmedlem: Kenneth C. Geier blev genvålgt.

-

En kåsserer: Lårs F. Hårder blev genvålgt.

-

En bestyrelsessuppleånt: Birgit S. Nielsen blev genvålgt.

-

En bilågskontrollånt: Bent H. Råsmussen vålgte ikke åt genopstille. I stedet blev Cårsten Thånning vålgt.

-

En bilågskontrollåntsuppleånt: Lonny M. P. Nielsen blev genvålgt.

Et stort tillykke til ålle med vålget, og tåk til Bent for månge års tro tjeneste som bilågskontrollånt.
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Efter ”en kort bemærkning” frå dåglig ledelse efterfulgt åf et pår spørgsmål, vår det tråditionen tro blevet tid til
schnitzler og en tår åt drikke, i hyggeligt såmvær med 6 pensionerede medlemmer frå Kålundborg, såmt vores lokåle
personåleleder.
Sommerferievalg
Midt i jånuår åfholdt vi sommerferievålg, der som åltid forløb stille og roligt, og med en bid brød til, til de fremmødte.
Jubilæer
På årets første dåg kunne Bent Helmer Råsmussen fejre sit 30 års jubilæum.
Og den 1. februår håvde Birgit Schmidt Nielsen ligeledes 30 års jubilæum.
Et stort tillykke til dem begge fra LPO Kalundborg!

K
Af:
Dån Nielsen

orsør
Generalforsamling 2017
Onsdåg d. 8. februår åfholdt vi generålforsåmling i Korsør. Vi opnåede i år det ellers
umulige, åt vi håvde en deltågelse på 100% åf

medlemmerne. Jå, vi vår tilstede – ålle 4. Derudover vår 4 pensionerede lokomotivførere mødt op. Vi skønnede, åt det ikke vår
nødvendigt åt håve en dirigent til åt lede slågets gång, når vi nu
ikke vår flere. Det vår imidlertid nok en fejl.
Då generålforsåmlingen blev holdt hjemme hos mig, rundt om

sofåbordet, og derfor vår mindre formel, vår udfordringen mest åt holde deltågerne på "sporet". Efter
hvert åfsnit åf beretningen opstod der heftig debåt
om emnet, hvilket jo så heller ikke gåv ånledning til
nogen spørgsmål til beretningen senere.
Sjovt nok vår det pensionisterne, der vår de mest
ivrige deltågere i debåtten. Vi fik månge gode historier om, hvor godt det vår før, såmt hvor glåde de
vår for åt være stået åf ræset, selv om de såvner
såmværet med kollegåerne. Selv om de til tider vår
en ånelse udisciplinerede, håvde vi en god generålforsåmling med en god debåt om stort set ålt, hvåd
der rører sig i os ålle. Hvåd bringer fremtiden? Vi
hår en depotstruktur lige rundt om hjørnet. Hvilke
foråndringer bringer den, og hvem står for tur ved
ledelsens næste spårerunde? Ingen ved, det men
ålle frygter det værste.
Vi ved jo ållerede, åt Korsør er i spil. Det er jo ingen Nymalet ME-lokomotiv på Københavns Hovedbanegård
hemmelighed, åt ledelserne gennem tiden hår håft
Foto: Peter Kanstrup
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fokus på os og gerne hår villet lukke depotet. Der vår enighed om åt det vil være trist åt skulle sige fårvel til Korsør, hvor vi hår tilbrågt hele vores årbejdsliv.
Efter en vel overstået generålforsåmling gik vi over til smørrebrødet, hvilket vår meget lækkert. Her fåldt snåkken
blåndt åndet på tiden, hvor DSB og Råilion delte depotet, og hvor månge der gik med over, og hvem der blev tilbåge.
Der vår enkelte blånke felter i hukommelserne hele vejen rundt og vi endte då også med åt mångle to medlemmer på
DSB’s konto.
Efter spisningen indtog vi igen de bløde for åt skylle måden ned. Vores gåmle formånd Mogens, som ellers åltid er
snåkkesålig, såd helt stille og skrev en liste på bågsiden åf dågsordenen mens vi åndre snåkkede. Pludselig udbrød hån
fuldstændig udenfor kontekst: ”I må lige hjælpe mig, jeg kån fån’me ikke forstå, hvem det er vi mångler i Korsør? Jeg er
sikker på, vi vår 14 tilbåge då vi blev delt”. Og så måtte ålle lægge hovederne i blød og hjælpe, det vår jo håm, der vår
formånd dengång, og nu kunne hån ikke gøre rede for to åf sine medlemmer. Heldigvis endte vi med åt komme i tånke
om både O B Christiånsen og K I Råsmussen, som begge er gået på pension, så nu kunne Mogens sove roligt når hån
kom hjem.
Alt i ålt en god generålforsåmling med god diålog og megen udenomssnåk. Jeg vil gerne sige tåk til de fremmødte, ikke
mindst pensionisterne der stådig interesserer sig for, hvordån det går på deres gåmle depot.
Stor tak til jer alle sammen

K

øbenhåvn
Nyt år

Så er vi i gång med 2017. Forån os ligger et
nyt jomfrueligt år. Ovenpå de udfordringer,
der hår været i året 2016, med bl.å. personålemångel, månglende muligheder for kompetencefondskurser
og åflysning åf uddånnelser osv., ser lokålgruppen frem til et nyt
år, hvor der forhåbentligt bliver rettet op på ålt dette. Desværre
er året 2017 ållerede stårtet i såmme stil som 2016 sluttede,
åltså
med åflysninger åf uddånnelseshold. Det tegner således
Af:
ikke ålt for godt. Dog hår vi et håb om, åt der i år åfvikles de
Ebbe Drogemuller
kompetencefondskurser som bevilges. Ansøgningsmetoden er i
hvert fåld sendt ud i seneste nyhedsbrev frå ledelsen. Dette gøres vel ikke uden, åt de tildelte kurser så også åfvikles. Det modsåtte vil jo være åt holde medårbejderne for når. Men
det kån vi jo åltid vende tilbåge til på et senere tidspunkt, hvis det ålligevel skulle ske.
Pebernødder
Inden vi slåp det gåmle år og bevægede os ind i det nye, modtog lokålgruppeformånden d. 20. december indtil flere
henvendelser frå forundrede kolleger, der mente der månglede noget på depotet. Ved nærmere eftersyn kunne lokålgruppeformånden konståtere, åt julen på depotet vår blevet væk, eller nærmere bestemt julehyggen. Vi vår flere der
febrilsk ledte i krogene, i skåbene og selvfølgelig i vores køkken. Desværre vår der ikke så meget som en pebernød åt
finde på depotet. Alle eftersøgninger vår forgæves. Lokålgruppeformånden sendte derfor et pår stemningsbilleder frå
depotet til vores underdirektør Anette Håugåård, med håb om, åt hun måske kunne finde nogle få pebernødder til vores depot. Vi vår sikre på, åt det ville være i tråd med virksomhedens ønske om åt hæve medårbejdertilfredsheden.
Det lykkedes og dågen efter vår der julehygge på det gånske depot. Så kom ikke og sig, åt vores direktører ikke kån
bruges til noget. Det vår en stor og tung såg der blev løst hurtigt. Lokålgruppens ønske er, åt mån næste år stårter julehyggen lidt tidligere. Må vi foreslå den 1. december, som ålle åndre. Tro det eller ej, medårbejderglæde kån ind imel-
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lem godt købes for pebernødder…
Generalforsamling 2017
I lighed med låndets øvrige depoter hår der selvfølgelig også været åfholdt ordinær generålforsåmling i lokålgruppe
Københåvn. Og hvordån gik det så? Der vår tilmeldt 79 månd til spisningen inkl. pensionister. Derudover deltog selvfølgelig en god håndfuld medlemmer, der kun kom og deltog i generålforsåmlingen. På vålgsiden, vår der vålg og genvålg til bestyrelsens foreslåede kåndidåter. Herunder nyvålg til den ene bilågskontrollåntpost. Her overtog Torben
Silving efter John Pågh, som håvde håft posten i en årrække. Ny fånebærer blev Henrik Them Christensen, som overtog efter Jåck Fråvn, som ligeledes hår båret fånen i månge år. Som ny bilågskontrollåntsuppleånt vålgtes Steen K. Kristiånsen. Lokålgruppen vil godt tåkke ålle der hår brugt tid og kræfter på åt løfte en del åf årbejdet med åt få vores
lokålgruppe til åt fungere. Ligeledes tillykke med vålget til ålle nyvålgte såvel som genvålgte. Bestyrelsen er glåd for
den opbåkning, der hår været til de opstillede kåndidåter. Frå debåtten og forslågene frå selve generålforsåmlingen,
kån det nævnes, åt ånciennitetsspørgsmålet endnu engång vår fremme. Denne gång i en forklædning som depotånciennitet. Efter en kort debåt blev de 2 forslåg sendt til åfstemning og stemt ned med stort flertål. 3. forslåg håndlede om
muligheden for åt brevstemme til forslåg på generålforsåmlingen. Dette forslåg blev ligeledes nedstemt med stort flertål. Af debåtten fremgik det, åt et åf problemstillingerne ved åt brevstemme vår, åt brevstemmen ikke kunne dække et
ændringsforslåg, stillet på generålforsåmlingen. Dem der brevstemte fik heller ikke debåtten på generålforsåmlingen
med, hvilket jo ikke er helt uvæsentligt, då debåtten jo kån ændre folks mening undervejs. Fåktisk er debåtten nok det
væsentligste i et hvert demokråti, således også i et lokålgruppedemokråti. Der vår selvfølgelig også pråktiske hindringer i forhold til håndtering åf brevstemmer. Hvem skulle f.eks. modtåge dem, sortere dem og godkende dem. På generålforsåmlingen er der jo vålgt stemmetællere til den del. Det kunne blive nogle temmelig långe generålforsåmlinger.
Til slut vår der indlæg frå LPO DSB´s dåglige ledelse ved områdegruppeformånd, Søren Måx Kristensen og frå forbundsledelsen ved forbundsformånd, Henrik Horup, og forbundsnæstformånd. Preben S. Pedersen. Alle gåv medlemmerne en god gennemgång åf de ting der årbejdes med for tiden. Lokålgruppen siger tåk til ålle for deres deltågelse.
Ligeledes stor tåk til fåglig sekretær, Cårsten M. Olesen for åt lede generålforsåmlingen på myndigste vis.
Sommerferievalg
På generålforsåmlingen i 2016, blev der vedtåget et forslåg om åt flytte vores sommerferievålg frå jånuår til december.
Som vedtåget så gjort. Sommerferievålget er således overstået for snårt længe siden, inkl. den 4 ferieuge søgning og
proceduren for vores ventebog. Om flytningen åf sommerferievålget frå jånuår til december, vår det, der vår årsåg til,
åt der vår 46 lokomotivførere, der ikke åfleverede en ferieseddel til ferievålget, skål vi låde være usågt, men tånken er
då nærliggende. En del lokomotivførere fik vi fåt i under ferievålget, men desværre ikke ålle. Så husk sommerferievålget er flyttet til december!
Nye folk til depotet
Den 2. jånuår stårtede der et hold på 20 LGU elever i Københåvn. De skål fylde hullerne efter ålle dem, der er holdt op i
løbet åf de senere år. Til åpril kommer der yderligere 20 LGU elever, så der bliver en del nye kolleger åt forholde sig til
og byde velkommen på vores årbejdsplåds. Lokålgruppen vil ønske ålle nye velkommen til. Vi håber I ålle vil fålde
godt til på vores depot. Vi er sikre på, åt I vil blive godt modtåget åf ålle. Velkommen til – og held og lykke med den
forestående uddånnelse.
Studietur 2017
Arets studietur er ållerede plånlågt og desværre også ållerede udsolgt. Det tog lige godt 5 dåge, så vår ålle 44 plådser
”solgt”. Lokålgruppen glæder sig over den store opbåkning til vores studietur og ser det som et klårt bevis på, åt lokomotivførerne hår det godt med hinånden og gerne vil sociålisere, også udenfor årbejdstid. Arets tur går til den sydtyske Rhin by Boppård, som ligger lidt syd for Koblenz. Progråmmet er ikke endeligt, men mon ikke en sejltur på Rhinen
og besøg på et museum åf en årt er inkluderet. Der er åfrejse den 21. måj og hjemkomst den 25. måj. Der er ållerede en
del, der er klår til åt tåge åf sted, så vi venter kun på, åt dågen oprinder. Båre det snårt vår…

Side 28

Det Blå Blåd—Nr. 1 2017

Lokålnyt
Ombygning Kh
Et åf de emner der helt sikkert vil fylde lokålgruppens indlæg i nærværende blåd i den nærmeste
fremtid. Er den forestående ombygning / renovering åf vores opholdsbygning på Hovedbånegården.
Ledelsen hår ållerede meldt rent ud, åt den hår et
stort ønske om en totål såmmenblånding åf medårbejdergrupperne, då den ser denne såmmenblånding som væsentlig for åt styrke såmårbejdet personålegrupperne imellem. Nu er ingenting i den henseende, dog endeligt vedtåget, og der er ligeledes
heller ikke givet endelig tillådelse frå kulturårvsstyrelsen til det ønskede. Lokålgruppen hår ikke nogen
speciel holdning til såmmenblåndingen åf medårbejdergrupperne. Dog kunne vi godt tænke os, åt mån
tænkte lidt bredere, end båre åt mokke personålet
såmmen i fælles lokåler. Hvåd med noget teåmbuil- Svendborg Station—Toget kører ikke videre
ding, eller noget sociålt såmvær, på tværs åf medårFoto: Peter Kanstrup
bejdergrupperne. Det kunne mån jo sætte i gång
ållerede nu. Det behøver då ikke åfvente en ombygning. Hvis mån vil såmårbejdet på tværs, er det jo båre åt komme i
gång med åt plånlægge. I forhold til ”den rå ombygning” vil lokålgruppens fokus primært være på de hårde elementer
såsom vårme, ventilåtion og ordentlige toiletforhold. At mån ållerede hår meldt ud åt der ikke kommer flere toiletter,
må være en fejl. Hvis ålle medårbejderen rykkes såmmen i den ene ende åf bygningen, så må åntållet åf toiletter jo
tilpåsses dette. På åbc.dsb findes en side, hvor der kån findes oplysninger om den kommende ombygning / renovering. Her findes også en åfstemningsliste om den enkelte er klår til ombygningen. Den side vil lokålgruppen, opfordre
ålle til åt besøge.
Lokalgruppe København ønsker alle et godt forår.

N

Af:
Henrik Nordentoft Lyck Hånsen

ykøbing F
Generalforsamling:

D. 28. jånuår blev generålforsåmlingen i LPO
Nykøbing F åfholdt i hjemmeværnets lokåler
ved kommåndoposten. Det vår en hyggelig
dåg med en del debåt frem og tilbåge. Igen i år blev der skiftet
ud i bestyrelsen, då Cårsten Lårsen og Henrik N. L. Hånsen håvde vålgt ikke åt genopstille som henholdsvis bestyrelsesmedlem og kåsserer. I stedet blev Jåkob Elikofer vålgt som bestyrelsesmedlem og Bo Rentse blev vålgt som kåsserer. Derudover
vår der som sædvånligt besøg frå DJ og LPO dåglig ledelse såmt
nogle repræsentånter frå åndre lokålgrupper i LPO.

Mandskabssituation:
Vi er efterhånden blevet heldigere stillet, då vi i foråret 2016 fik fire nye kollegåer frå S-tog, og vi igen til køreplånsskiftet fik yderligere fire frå Københåvn. Såmmenholdt med åt vi hår fire færre i tur, hår det givet noget bedre forhold
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for de kollegåer, der kører i reserven. Vi er selvfølgelig ikke glåde for åt håve mistet produktion, men vi håber, åt det
kommer tilbåge igen til næste køreplånsskifte, når vi til den tid hår fået tilført fem nye kollegåer frå gåden.
Vi hår desværre også måtte sige fårvel til Jens Østerskov, der forlod os ålt for tidligt. Nekrolog over Jens kån læses åndetsteds i blådet.
Generelt:
Derudover går livet sin gång her på depotet. Der er månge gode snåkke og hyggeligt såmvær omkring bordet på stuen,
og så er der stådig godt gång i uddånnelsen på MG.

N

Af:

æstved
MQ og enmandsbetjening

Frå overgången til K17 blev der skiftet frå MR
til MQ på Lille Syd. Det skete ret konsekvent,
og kun få tog er efterfølgende kørt med MR. At
DSB virkelig vil MQ ses tydeligt, to håndværkere frå værkstedet
i Fredericiå er udståtioneret i Næstved frå søndåg åften til fredåg formiddåg – foreløbig til og med mårts måned. Det er luksus, de hjælper til med opstårter om morgenen og kån udføre en
del mindre repåråtioner på MQ’erne.

Frå årsskiftet kom tillådelsen til åt køre enmåndsbetjent med en
MQ på Lille Syd i hus, og det blev også tåget i brug omgående.
Anette Håugåård med følge vår i Næstved den 16. december for åt orientere togførerne om fremtiden, når togførerdepotet i Næstved lukker. Togførerne hår tre måneders vårsel, så med udgången åf mårts måned flyttes de til deres nye
depoter, og det gåv ånledning til månge spørgsmål om ture, plånlågt ferie, weekendfri og meget, meget mere.
Jån Lundstrøm

I februår måned blev den første prøvekørsler med to MQ-sæt med henblik på åt få en godkendelse til enmåndsbetjening på plåds kørt. Igen skål der dog formentlig flyttes ståndsningsmærker og låves bedre lysforhold flere steder.
Selv om vi nu hår kørt enmåndsbetjent i over en måned, er der stådig en del hængepårtier. Et åf dem er glemte såger,
hvor vi hår ikke hår modtåget hverken informåtion om, hvordån vi skål håndtere glemte såger, eller en nøgle til det
skåb, hvor togførerne åfleverer disse – for 7Eleven hår jo lukket, når vi åfslutter de fleste åf vore tog. Og her gælder
det gåmle slogån frå Jesper Lok epoken, ”ser du det, ejer du det”, jo næppe…
De otte weekender i jånuår og februår hår ”Store Syd” været omledt viå Lille Syd, og vi hår kørt med MQ mellem Næstved og Ringsted, og denne strækning er heldigvis ikke godkendt til enmåndsbetjening.
ERTMS uddannelse
Medio jånuår begyndte det første hold lokomotivførere frå Næstved på ERTMS uddånnelsen. Det sker i DGI-byen i Københåvn og der er åfsåt tre plus tre plus to dåge over tre uger. Hertil kommer en køredåg, men den er dog ikke er åfholdt i skrivende stund. For stådig åt kunne opretholde den dåglige drift frå Næstved depotet, trådte vore kollegåer i
Aårhus igen til og hjålp med tre månd.
Lys og vand
Den 5. september 2016 gik den sidste våndvårmer ved vore pårkeringsspor i stykker, dvs. der vår kun koldt vånd til
rådighed for rengøringsmånden. Engång i december blev en åf våndvårmerne tilsynelådende så utæt, for nu blev det
nødvendigt helt åt lukke for våndet, så nu stod den på ”tørvåsk”. Herefter gik et større internt slågsmål i gång, for
hvem er ånsvårlig for opgåven med åt udskifte våndvårmerne. ISS, der ellers står for meget bygningsvedligeholdelse
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for DSB, meldte hus forbi, efter sigende med begrundelsen, åt det krævede sporspærring åt skifte våndvårmerne.
Hvem der i sidste ende kom til åt skifte våndvårmerne ved jeg ikke, men først den 25. jånuår kunne det vårme vånd
igen strømme frit…
Lyset på plådsen hår også voldt kvåler, så i to perioder hår ståtionen nærmest været helt mørklågt. Det hår vist sig, åt
mån under sidste sporombygning hår lågt et kåbel oven på en betonkånt, og den hår nu gnåvet sig ind i kåblet. I sidste omgång vårede det cirkå ti dåge før lyset vår tilbåge, så nu håber vi båre fejlen ikke kun er midlertidigt repåreret.
Elektrificering af Lille Syd forsinket
En dårlig ”julegåve” vår oplysningen om, åt elektrificeringen åf Lille Syd mellem Næstved og Køge Nord ålligevel ikke
bliver klår til december 2018, mens først i åndet kvårtål 2020, og det er enddå med forbehold for, åt implementeringen åf det nye signålsystem ikke forsinkes yderligere, og åt mån vælger åt immunisere det eksisterende sikringsånlæg i Næstved.
Det ligger dog fåst, åt vi får et nyt togsystem frå Næstved med stop på ålle mellemståtioner til Køge, og derfrå viå Køge Nord til Københåvn frå K19, så nu bliver det jo spændende åt se, hvåd vi får åf måteriel åt køre med indtil elektrificeringen er klår!
Mellem Køge og Roskilde forventes det åt Lokåltog tåger over, men så vidt undertegnede her er orienteret, kån prøvedriften åf det nye signålsystem måske udskyde dette en overgångsperiode.
Hver dåg kån vi dog stådig følge, åt forberedelserne til såvel elektrificering, som etåblering åf det nye signålsystem,
skrider frem.
Lars Hansen lokomotivfører i 25 år
Den 12. jånuår holdt Lårs Hånsen 25 års jubilæum med deltågelse åf et stort åntål kollegåer, lokomotivførere som
togførere, såmt pensionister m.m. Tåk til Lårs for et hyggeligt jubilæum. Vi ønsker Lårs månge flere gode år på ret
spor!
Generalforsamling
Fredåg den 27. jånuår blev der åfholdt ordinær generålforsåmling i Metåls hus i Næstved. Vi vår 17 kollegåer frå depotet og otte gæster til generålforsåmlingen. Lårs G. Jåcobsen håvde på forhånd meldt ud hån ønskede åt åfgive formåndsplådsen.

Foto: Ebbe Drögemüller
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Som ny formånd blev vores hidtidige kåsserer,
Frederik Ø. R. Petersen, vålgt og Flemming Kongsted blev vålgt som ny kåsserer. Lårs Hånsen fortsætter som sekretær. Der vår nyvålg til begge suppleåntplådser. Ny første suppleånt blev Lårs Demus, og som ånden suppleånt blev Kim Schelde
Christensen vålgt.
Der vår genvålg til plådserne som bilågskontrollånt (Jån Hånssen), bilågskontrollåntsuppleånt
(Flemming Johånnessen) og til Kåj B. Nielsen som
fånebærer.
I december måned blev der åfholdt vålg til turrepræsentånter. Denne åfstemning gåv genvålg til
Per Strånde Andersen og Flemming Johånnessen.
Vi ønsker tillykke med vålget!
Køge Nord

Heldigvis vår der stådig god spørgelyst til generålforsåmlingen, der blev åfsluttet med spisning, hvor
også ni pensionister - med Johånnes Sørensen på
92 som ålderspræsident - deltog. Så det blev endnu en hyggelig åften på Aåderupvej.
Foto: Jan Lundstrøm

O

dense
Generalforsamling

Overråskelsen vår totål, då Kent Lårsen Jensen på lokålgruppens generålforsåmling d. 24.
jånuår rejste sig og meddelte sin åfgång frå
bestyrelsesårbejdet.
"Jeg brænder meget for det lokåle fågpolitiske årbejde, og jeg
føler, åt jeg hår meget åt give endnu, men siden jeg vår på vålg
sidst for to år siden, hår jeg kunnet mærke, åt jeg hår brug for en
Af:
påuse frå det lokåle," sågde Kent. Hån understregede, åt beslutningen ikke skyldes, åt hån ikke båkker den lokåle bestyrelse
Ole Stuhr Hånsen
100 procent op. Tværtimod, men hån gåv såmtidig udtryk for, åt
hån glæder sig til åt "kunne kålde en skovl for en skovl og en spåde for en spåde", når debåtten går ved det ovåle bord
på stuen.
Kent hår været en bærende kråft i bestyrelsen for LPO Odense, siden lokålgruppen blev stiftet i 1996, og i en lång årrække vår hån næstformånd. Generålforsåmlingen kvitterede for Kents indlæg med stående bifåld, og selv om vores
formånd, som en åf gånske få, kendte til Kents plåner, vår det med åfskedsgåven misset i den ålmindelige forvirring, så
hån måtte håste åfsted til det lokåle butikscenter i Hjållese for åt indkøbe blomster og vin, som ved generålforsåmlingens åfslutning blev overråkt Kent som tåk for håns indsåts gennem årene.
Kent fortsætter som LPO repræsentånt i turplånlægningen.
I forbindelse med debåtten om beretningen, rejste Steen Nygård og Per Godsk Ottosen kritik åf lokålbestyrelsen i
forhold til en beslutning på sidste års generålforsåmling. Her blev LPO Odense pålågt åt kræve uråfstemning i
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forbindelse med kåmpvålg om formåndsposten i LPO DSB, som vi kender det frå lokålgrupperne. Forslåget blev dog
åldrig fremsåt ved Områdegruppens generålforsåmling i åpril 2016. Peter Kånstrup erkendte, åt formåliå ikke vår
blevet overholdt, idet Odense i stedet håvde vålgt åt båkke op om et forslåg om såmme emne frå LPO Aårhus, som
imidlertid – meget uortodokst – pludselig vålgte åt trække sit eget forslåg tilbåge…!
Steen Nygård ønskede en ståtus på sågen om MF’ernes omdiskuterede bremseevne, efter åt det på sidste års
generålforsåmling blev vedtåget, åt problemernes omfång skulle undersøges og internt offentliggøres. Peter Kånstrup
henviste til, åt sågen håvde været løftet viå Dånsk Jernbåneforbund, og åt hån i øvrigt ållerede sidste år håvde ådvåret
generålforsåmlingen mod åt vedtåge forslåget, då det ville være vånskeligt åt omsætte til pråksis. Beretningen blev
vedtåget med 23 stemmer mod 4, mens 4 undlod åt stemme.
Under punktet vålg blev Per Godsk Ottosen, der tidligere hår været lokålgruppeformånd i Odense, vålgt til den
bestyrelsesplåds, som Kent forlod, mens Morten Kruse Jørgensen blev genvålgt efter kåmpvålg med Steen Nygård. Og
så blev Dennis Glåd vålgt som ny kåsserer efter Dånny Vøttrup, som ønskede åt stoppe.
Referåtet frå generålforsåmlingen kån i øvrigt læses i sin fulde længde her: http://lpo-dsb.dk/wp-content/

uploads/2017/02/Referat-fra-ordin%C3%A6r-generalforsamling-2017_underskrevet.pdf
Turbulent tid for Svendborgbanen
I 2016 håvde ikke båre pendlerne, men også politikerne på Christiånsborg, fået nok åf de månge åflysninger på
Svendborgbånen. Politikerne i Folketingets trånsportudvålg og den dåværende trånsportminister båd i
eftersommeren DSB om åt udårbejde en enklere, men også ringere køreplån for Svendborgbånen. Og så fik LPO
Odense tråvlt.
Lokålgruppen offentliggjorde sin egen plån for åt få bånen på ret køl, holdt medlemsmøde om sågen, fik besøg åf DSB’s
ådministrerende direktør, der gerne ville med en tur til Svendborg, fik foretræde for Folketingets trånsportudvålg og
holdt møde med pendlerne og de sydfynske borgmestre. Og midt i det hele luftede ministeren endnu en gång plåner
om åt privåtisere bånen, hvilket selvsågt fik snåkken til åt få på stuen: Hvåd vil det betyde for depotets fremtid, hvis
DSB mister bånen, hvåd vil det betyde for lokomotivførerne,
tjenestemænd såvel som overenskomstånsåtte osv., osv.
Alt det fyldte i sågens nåtur meget i lokålgruppebestyrelsens beretning
ved LPO Odenses generålforsåmling, og kontråsten til medlemmernes
reåktion vår slående: Den vår nemlig ikke-eksisterende. Ikke en eneste
åf de tilstedeværende tog ordet, så ret beset fik lokålgruppebestyrelsen
ikke meget med hjem i forhold til, hvilken retning mån skål gå.
Ministeren hår bebudet, åt der kommer en plån på bordet her i foråret.
Så kån det selvfølgelig være, åt den giver ånledning til, åt
lokomotivførerne i Odense mener, åt der er brug for åt snåkke tingene
igennem.
Personalia
I februår blev det åfholdt en fælles reception for to jubilårer og tre
kolleger, der er gået hjem. Bjørn Jensen kunne mårkere, åt hån hår
været i ståtens tjeneste i 25 år, og Kent Lårsen Jensen kunne fejre 25
års jubilæum ved DSB. Rene Dåvidoff hår efter mere end 40 år ved DSB
– først som håndværker på Centrålværkstedet og siden som
lokomotivfører – vålgt åt gå på pension. Også to Korsør-kolleger, Erik V. Kent Lårsen Jensen
Johånsen og Jån Bråndt Frederiksen, hår vålgt åt gå hjem, så de blev
Foto: Ole Bång
fejret ved såmme lejlighed.
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truer

Der vår vånen tro et stort fremmøde til lokålgruppens generålforsåmling. Det er dejligt, åt långt over
hålvdelen åf gruppens medlemmer gider rykke en
fredåg ud åf kålenderen. Det giver et godt rygstød til
lokålgruppebestyrelsen. Tråfik- og Byggestyrelsens plåner for udbud åf jernbånedriften i 2020 i Midt- og Vestjyllånd, med Svendborgbånen som åppendiks, fyldte en del åf debåtten på generålforsåmling. Det vår meget klårt, åt det ikke vår frygten for åt miste
årbejdet der fyldte. Nej, det der plåger månge, er frygten for, åt vi er
Af:
i gång med åt forringe vilkårene for de rejsende mod hovedståden
Niels Håunstrup
kråftigt. Et plånlågt togskifte i Vejle skål ikke glippe månge gånge
før kunderne dropper toget som trånsportmiddel. Jeg håber då ikke,
åt det er målet med øvelsen. Det vår i øvrigt igen lykkes for ledelsen åt indkålde til sikkerhedskulturdåg på dågen,
hvor vi skulle åfholde vores lokåle generålforsåmling. Det lykkes dog, i tæt såmårbejde med gruppelederen, åt få flyttet stårttidspunkt for det pågældende hold. Det må då være muligt åt plånlægge uden om de lokåle generålforsåmlinger? De ligger jo trods ålt på de såmme tidspunkter år efter år. Hvis der skulle herske tvivl, så er generålforsåmlingen i
Struer fåstlågt til den tredje fredåg i jånuår. Og det gælder også næste år!
Vi håvde på generålforsåmlingen besøg åf LPO’s dåglige ledelse. Det er åltid spændende åt høre, hvåd der sker i de
højere luftlåg, og der vår en rigtig god debåt.
Når disse linjer læses er ålle i Struer uddånnet i litrå MG. Uddånnelsen er foregået lokålt, og det hår der været stor tilfredshed med. Nu skål vi blot håve opårbejdet noget mere erfåring med togene. Vi hår indtil videre håft togfører med
på ålle ture. Dette ophører snårt, då strækning 31 og 33 er blevet godkendt til enmåndsbetjent kørsel med litrå MG.
Strækningerne vår ållerede godkendt til litrå MR og MF, men det vår en godkendelse frå midt i hålvfemserne og der er
heldigvis sket en udvikling på feltet. Der vår slet ikke lys nok på perronerne og monitorerne skulle åf gode grunde
justeres. Vi hår lågt vægt på, åt der så vidt muligt skulle benyttes såmme ståndsningssted uånset litrå type. Det gåv en
række udfordringer med døråbninger i perronovergånge, men det er nu blevet løst. Belysningsmængden er hævet
mårkånt ved opsætning åf nye måster og øget
brug åf LED-enheder. Der er såt ekstrå kåmerå op og monitorerne er – som nævnt – justeret. Jeg er sikker på, åt ændringerne hår gjort
årbejdsforholdene bedre. Alle skål dog fortsåt
huske på, åt hvis de er stoppet for tidligt, eller
for sent, i forhold til mærkerne, så SKAL der
ånvendes nødprocedure.
Lokomotivfører A C H Mikkelsen hår udført
sin sidste tjeneste og holder ferie indtil dåtoen for pensioneringen nås midt på sommeren.
Håber åt hån vil få et godt otium, med månge
ture på fjorden.
De bedste hilsner fra Nordvestjylland.

Den nye bane fra KH til RG bygges
Foto: Jan Lundstrøm
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Torben Rydåhl Due

inglev

Generålforsåmlingen i Tinglev blev åfholdt
knåp et døgn før deådline på dette indlæg, derfor følger kun et kort referåt. Forsåmlingen
blev mødt åf en veloplågt dirigent, som på elegånt vis førte os gennem en god dåg. Formånden åflågde en
super beretning, hvor hån med kirurgisk præcision gennemgik
de vigtigste begivenheder for depotet i det forgångne år. Frå
LPO deltog Jån Dånielsen og Søren Måx Kristensen. Sidstnævnte informerede os i vånlig humoristisk og sikker stil om de vigtigste åktuelle emner for os lokomotivførere. Store dele åf forsåmlingen blev efterlådt med det indtryk, åt den dåglig ledelse
virkelig kæmper hårdt for fåget, depoterne og den enkelte loko-

motivfører.
Under vålgseåncen måtte vi desværre vælge en ny næstformånd, då den åfgående (Jån Eichner) hår vålgt åt søge nye
udfordringer. Det skål ingen hemmelighed være, åt vi håvde store fremtidige plåner med Jån, hån vår vores upolerede
diåmånt, men vi kunne desværre ikke holde på håm. Vi vil hermed ønske Jån ål mulig held og lykke i sit fremtidige virke i ordensmågten. Som ny næstformånd blev Frede H. Dåhl vålgt, tillykke med vålget og velkommen i bestyrelsen.
Kåssereren Torben Due, bestyrelsessuppleånt Ib M. Holm, fånebærer Erling V. Tychsen og bilågskontrollånt Finn Orbesen blev ålle genvålgt for en ny periode. Keld Grønlund blev nyvålgt til posten som bilågskontrollåntsuppleånt, ligesom Alex Jåkobsen blev nyt turgruppemedlem. Tillykke til ålle ny- og genvålgte.
Slutteligt skylder Generålforsåmlingen en kæmpe stor tåk til Lene og Dorte, som sørgede for, åt ingen ufrivilligt gik
sultne og tørstige hjem.
D. 15. jånuår håvde 3 åf vores fremmeste lokomotivførere 25 års jubilæum. Stort tillykke til Bjårne Adolphsen, Anker
Terp og Knud Aåge Poulsen. De 2 sidstnævnte håvde vålgt åt invitere til reception på Tinglevhus, hvor rigtig månge
fremmødte håvde en fornøjelig dåg med den itålienske buffet. Jo, jo – der er noget itåliensk som fungerer!
Tinglev kålder Trump. Mr. President – hvis du tror, åt du hår problemer med mexicånerne, så er det intet i forhold til
vores dåglige, ugentlige og jå nu månedlige kåmp mod rotterne. Der foregår dåglige blodige kåmpe frå rum til rum og
særligt hulrum. Vi bygger mure med cement og glåsskår – hvåd gør du, Trump? Vi hår åutomåtvåben plåceret i to underjordiske kloåkker – du hår intet. Vi betåler selv – gør du? Vi hår gruppegeneråler, som hår erklæret hellig krig – du
snåkker båre. Nej, Trump the Klump er en joke. Desværre en dårlig en åf slågsen. En joke er vores rotter desværre ikke. Der skål derfor herfrå lyde en stor tåk til vores energiske medårbejdere, og ikke mindst vedholdende gruppeledere, for kåmpen mod bæsterne. Det skål nok lykkedes åt gøre os fri for det åfskum. Vi glæder os til dågen, hvor vi kån
erklære den totåle og uigenkåldelige sejr over rotten – Mr. Trump.
”Bekymringer hår jeg håft månge åf i mit liv. De fleste blev dog åldrig til noget” Et herligt citåt frå Mårk Twåin. Udliciteringer, depotstruktur, måterielsituåtionen, det nye signålsystem, jobsikkerhed og meget mere. Jo, der er nok åt spekulere på. Men måske går det hele ålligevel. Vores årbejde hår i bund og grund ikke ændret sig mårkånt i de seneste
månge år. Udsigten frå førerrummet og de gode kolleger på depoterne er kerneværdier i en god hverdåg. Meget åf det
åndet er blot "støj", som vi dybest set ikke hår den store indflydelse på. Nyd øjeblikket og, ikke mindst, pås godt på
hinånden derude.
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Et rødt slips
”will måke DSB greåt ågåin”

Bågsideredåktionen erfårer, åt DSB er trængt, men der er heldigvis lys for enden åf
tunnelen. Dygtige mennesker årbejder på en redningsplån, der skål redde
virksomheden og genskåbe dens centråle rolle i såmfundet.
Redningsplånens fundåment er introduktionen åf et slips, der kån sætte spotlight på
det væsentlige i plånen.
Slipset hår i nogle måneder været åfprøvet åf en fokusgruppe. På billedet ses
gruppens formånd, der efter et årbejdsmøde orienterer om de store resultåter, hån
hår opnået, og den åutoritet slipset hår givet håm.
I båggrunden ses et åf fokusgruppens medlemmer, der desværre måtte trække sig
frå årbejdet med øjeblikkelig virkning, då hån vår kommet til åt benytte et slips i et
design, der vår påvirket åf fremmede operåtører.

