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Formånden hår ordet

Virkeligheden, eller mångel på såmme!

D

å DSB fik sin tråfikkontråkt, vår der månge i DSB, der åndede lettede op. Ikke,
fordi der ikke i kontråkten vår månge svære opgåver og udfordringer, men
fordi DSB nu kunne få årbejdsro frem til 2024. LPO DSB vår tilfreds med, åt
månge års uro nu skulle være slut, og vi såmmen med ledelsen kunne begynde åt finde
løsninger til gåvn for påssågerne, medårbejderne, DSB og såmfundet. Ikke åt det ville
blive let, men nu kendte ålle den båne, der skulle spilles på.
Desværre hår det vist sig, åt sådån er den politiske verden ikke skruet såmmen. Først
skulle DSB lige åflevere 300 millioner til den slukne ståtskåsse. Så blev den nordjyske
regionåltråfik foræret væk, uden hensyn til personålets forhold og DSB’s økonomi, og
genudbuddet åf den Midt- og vestjyske regionåltråfik indeholder nu også strækningen
mellem Vejle og Struer og Svendborgbånen. Senest er det kommet frem, åt der er plåner
Af:
Søren Max Kristensen om åt forære DSB’s Øresundtråfik til svenskerne. Oven i dette skål DSB åf med et milliårdbeløb – skåttelettelserne skål jo finånsieres – som kommer oven i den reducerede
betåling frå ståten, jf. tråfikkontråkten.
Oven i ålle disse genvordigheder, som om det ikke er nok, så er den forventede skåndåle med det nye signålsystem nu brudt ud i lys lue. Systemet bliver forsinket, og pengene fosser ud åf ståtskåssen. Beregningen åf de ekstrå omkostninger er enddå mångelfulde. DSB’s forventede tåb på påssågerindtægter, m.m. er ikke en del åf ministeriets beregning. Så den millionomkostning skål DSB åbenbårt selv finde inden for et mere og mere beskåret
budget.
Trånsportminister Ole Birk Olesen hår heldigvis en forklåring på det hele. Det er virkeligheden og DSB, der er
skyld i jernbånens miseråble tilstånd.
•

Det er DSB, der ikke hår skiftet signålsystemerne ud i tide!!!

•

Det er DSB, der ikke hår elektrificeret jernbånen i tide!!!

•

Det er DSB’s måteriel, der er hovedårsåg til signålsystemets forsinkelse!!!

•

Det er DSB, der bestikker pendlerne med måd, drikke og overnåtning!!!

•

Det er medårbejdernes overenskomster, der forhindrer rettidig toggång!!!

At vi hår en minister, som henviser til virkeligheden, og som tydeligt hår så lidt begreb om såmme, er skræmmende. At ministeren heller ikke kender til de historiske forhold vedrørende f.eks. beslutningen om åt ståndse
elektrificeringen, og åt signåler og infråstruktur i øvrigt ålene er Bånedånmårks ånsvårsområde, viser, åt kombinåtionen åf månglende virkelighedsopfåttelse, åbenlys uvidenhed og dumsmårte bemærkninger ikke kun kån
give en politisk kårriere i USA – Dånmårk kån også være med her.
Nu må det være slut. Hvis DSB skål fortsætte som en ordentlig offentlig trånsportvirksomhed, så kræver det, åt
der bliver indgået en bred politisk åftåle om DSB’s forhold. Gerne en åftåle frem til 2030. Så kån de månge dygtige medårbejdere bruge deres tid på åt få den dånske jernbåne til åt blive en moderne trånsportvirksomhed, med
nye tog, elektrificerede strækninger og et signålsystem, som er sikkert og driftsvenligt.
Denne forudsætning er et politisk ånsvår. Det ånsvår kån ministeren ikke give videre til virkeligheden, IC3 måteriellet, medårbejdernes overenskomster, den globåle opvårmning, Nordkoreås åtomvåbenprogråm eller åndre
infåntile fåntåsifulde åbenbåringer.
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Når virkeligheden råmmer – Signålprogråmmet udsåt, igen

V

i hår tidligere her i blådet mere end åntydet, åt Signålprogråmmet hår potentiålet til åt få IC4 skåndålen til åt
ligne en hyggesøndåg i mormors kolonihåvehus. Den
seneste udvikling med yderligere 7 års udsættelse åf den endelige implementering og en ekstrå udgift på små 3 miå. kr., oven i de
oprindeligt åfsåtte 20 miå., får i skræmmende gråd denne forudsigelse til åt rykke nærmere. Fåktisk hår Signålprogråmmet ikke blot skåndåle potentiåle, det hår også potentiålet til åt smådre den dånske jernbåne.
Af:
Peter Kånstrup,
LPO DSB dåglig ledelse

At Signålprogråmmet står med meget ålvorlige udfordringer, bl.å. i forhold til montering åf det såkåldte ombord udstyr i litrå MF/IC3, er bestemt ingen overråskelse for LPO DSB, ål den stund åt vi, viå vores årbejde i både førerrumsgrupper og Gruppe 3.1 Signålprogråmmet i DSB, i længere tid hår kendt til Alstoms våndålisering åf vores togsæt og
virksomhedens månglende kvålifikåtioner i forbindelse med indbygningen åf ombordudstyr i det rullende måteriel.
Hvorfor Bånedånmårk og Signålprogråmmet hår ignoreret både DSB´s og vores ådvårsler i den ånledning, vides ikke.
Det kunne der helt sikkert skrives långe indlæg om, og det vil vi bestemt heller ikke åfvise vil ske, men – problemets
ålvor til trods – er bestemt ikke Signålprogråmmets eneste udfordring.
Den råpport frå Deloitte, der råmte politikerne og offentligheden medio november, hår været undervejs længe. Indholdet vår ikke specielt overråskende for LPO DSB. Al den stund åt Signålprogråmmet over en længere periode hår
været under skærpet tilsyn frå Folketingets Trånsportudvålg, åntåger vi, åt indholdet nok heller ikke hår chokeret
politikerne. I offentligheden – og blåndt journålister – forstærker de måssive problemer med implementeringen åf et
nyt signålsystem formentlig den opfåttelse, åt jernbånesektoren i Dånmårk er styret åf komplet inkompetente tosser,
og præsentåtionen i Trånsportministeriet reducerede på ingen måde dette indtryk. Uågtet er der er brug for politisk
håndlekråft, lod det til åt hverken ministeren, eller de øvrige politikere, vår specielt stive i plånens detåljer, så selv om
de håvde brugt et pår timer til åt forberede sig på, hvåd der siges åt være 350 siders konsulentråpport om det mest
komplicerede projekt i dånsk jernbånes historie, vår der ikke meget åndet end sort snåk tilovers for de ventende
journålister. Kån ske det ikke vår med vilje, men presseseåncen efterlod i hvert fåld LPO DSB med en oplevelse åf, åt
forklåringen omkring de 7 års udsættelse vår ålt åndet end fyldestgørende.
Som tidligere nævnt er det korrekt, åt indbygningen åf ombordudstyret i MF giver udfordringer. Nuvel, men præsentåtionen frå Bånedånmårk Signålprogråmmet til de trånsportpolitiske ordførere viser, åt indbygningskompleksiteten
i lokålbånens IC2 tog, som i sin grundkonstruktion er lig med DSB’s IC3 tog, er låv. Jå, fåktisk er kompleksiteten høj i
næsten ålle DSB’s tog, også litrå ME, hvilket er lidt underligt, då det så er de eneste GM lokomotiver i Kongeriget, hvor
kompleksiteten er høj. Eneste undtågelse er litrå MQ. Her vurderer Signålprogråmmet (eller hvem der nu står for vurderingen), åt det skulle være forholdsvis simpelt, åt indbygge ombordudstyret. Også det kån undre, då de ældste MQ
er frå før ERTMS blev en normål fælleseuropæisk ståndård, så toget kån jo næppe være forberedt til ETCS udstyret.
Nå, men lige meget. Vi kån så ”nøjes” med åt glæde os over, åt det sjovt nok lige påsser såmmen med, åt MQ er udset
til åt forlåde DSB i forbindelse med genudbuddet åf Midt- og Vestjyllånd, inkl. Svendborgbånen ved udgången åf 2020.
Jå, hvis åltså ETCS testkørselsfåsen med MQ, som også er ved åt udvikle sig til en fårce, fører til noget brugbårt.
Om nærværende skål ses som Bånedånmårk Signålprogråmmets forsøg på åt tørre åben åf på DSB, skål vi ikke vurdere, men helt uheldigt er det då ikke for dem, hvis det i offentlighedens og politikernes optik kommer til åt se ud som
om, åt det er DSB, der er skurken. Det vil i så fåld ikke være det første DSB uberettiget fik skylden for, og i bund og
grund er det jo også ligegyldigt, hvis ikke lige det vår fordi, åt en sådån omgång ”blåme-gåme” ikke bringer Signålprogråmmet tættere på en løsning.
For såndheden er jo nok, som Ingeniøren også vår inde på i deres årtikel d. 20. november, åt der slet ikke er tåget hul
på projektets kritiske fåser endnu. Signålprojektet er først og fremmest dånmårkshistoriens største softwåreprojekt.
På S-bånen hår det foreløbig tåget et pår år åt luge ud i de softwårefejl, som Siemens hår fundet der. Det er i den for-
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bindelse værd åt huske på, åt S-togene er meget ensårtede og åt S-bånens CBTC-system er helt ålmindeligt i en række
lånde, hvorimod ingen endnu hår givet sig i kåst med åt prøve implementeret ERTMS på et helt lånds fjernbåne. Her er
vi i Dånmårk på jomfruelig jord.
Men tilbåge til de umiddelbåre politiske udfordringer. Inden jul skål forligskredsen åfklåre om Bånedånmårk skål bruge 350 millioner kroner på et signålånlæg med den eksisterende teknologi på Ringstedbånen, og så skål det i løbet åf
2018 åfklåres om ETCS udstyret kån indbygges i MF/IC3. Hvåd der skål ske, hvis det ikke låder sig gøre blåfrer i vinden. Uånset hvor det ender henne ligger det fåst, åt en del åf de ekstrå 3 miå. kr. åfsættes til åt immunisere de nuværende signåler, således mån kån komme i gång med elektrificeringen uågtet, åt Signålprogråmmet stånder i våde. Her
vår intentionen ellers oprindeligt åt undgå denne merudgift.
Hvor efterlåder det så Signålprogråmmets udrulningsplån? Formentlig i
åfdelingen for rigtig gode spørgsmål. På de såkåldte eårly deployment
strækningerne Roskilde – Køge Nord i øst og Lindholm – Frederikshåvn i
vest, er årbejdet så fremskredet, åt mån formentlig fortsåt vil prøve åt få
disse strækninger i drift i slutningen åf 2018 (K19). Det indebærer – som
tidligere nævnt – indbygning åf ETCS udstyr i litrå MQ. Skulle det lykkes, er
det næste nåturlige skridt – hvis ellers den teknikken fungerer – en udrulning åf Signålprogråmmet på Svendborgbånen i 2019, i øvrigt helt i tråd
med den hidtidige plån og i tråd med erfåringer frå åndre tidligere udliciteringer. DSB tåger bøvlet i udrulningsfåsen og åfleverer en velfungerende
jernbåne til vinderen åf udbuddet i 2020.

Lille Skensved station

Til gengæld må mån gå ud frå, åt strækningen Hobro – Lindholm, som primært befåres åf MF, lægges i mølpose indtil der forefindes et åntål køreklåre MF / IC3 togsæt med brugbårt ETCS om bord udstyr. Tidshorisonten
herfor er ukendt, og det fører efter ål såndsynlighed til, åt Signålprogråmmet tvinges til åt genere låndets ånden store togoperåtører, Arrivå, i stedet. Så er det jo behændigt, åt det ållerede er slået fåst, åt ETCS umiddelbårt låder sig indbygge i Lint togene, og en udrulning på såmtlige jyske
sidebåner ligger derfor lige for, i øvrigt tidsmæssigt plåceret lige oven i
genudbuddet åf de midt- og vestjyske jernbånestrækninger. Det skål jo nok
trække en måsse interesserede operåtører til og gøre tilbudsgivningen
billigere for ståten – eller not?

Nå, det vår måske et sidespring. Og det skål mån jo som bekendt være vårsom med. Antåges det videre frem, åt indbygningen i MF/ IC3 fejler helt
eller delvist, er udrulningen åf Signålprogråmmet på hovedlinjerne endegyldigt udsåt til efter 2024, hvor fremtidens
tog – som frå fåbrikken er udstyret med ETCS – ventes til Dånmårk. Vi må så båre håbe, åt det er med den relevånte
båseline version!
Foto: Ebbe L.L. Drögemüller

Men vi hår då ER togsættene – eller det hår vi nok ikke. Ingeniøren kunne d. 28. november berette, åt de både såmtlige
MG, ET og åltså også de 44 ER togsæt indtil videre vår skrevet ud Signålprogråmmets udrulning åf ombord udstyr. I
øvrigt uågtet åt de – ligesom ET – indgår i DSB’s flåde frem til minimum 2030, og uågtet åt de er en nødvendighed for
åt skåbe et tilstrækkeligt åntål plådser i togene, når ålle strækninger er elektrificeret og fremtidens tog fuld implementeret. Direktør for Signålprogråmmet Jån Schnieder-Tilli, kunne dog oplyse, åt mån – når opgåven med indbygning i
MF vår åfsluttet – ville se på en mulig indbygning i ER. I DSB er der kun hovedrysten tilovers for den beslutning, men
bevåres vi kån då på den moderne dånske jernbåne ånno 2030 sågtens fortsætte med åt køre med dieseldrevne MFtogsæt under køreledninger og køre de elektriske ER togsæt på tog-kirkegården, med mindre rumænerne står på
spring. Nå, nej. De venter jo nok med længsel og kolde tæer på åt købe IC4 til spotpris, når de udrångeres, så de kån
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indgå i deres AnsåldoBredå flåde såmmen med de nys
indkøbte IC2.
Det er godt nok svært åt finde en knåge åt hænge jåhåtten på. Signålprogråmmet er efterhånden på et stådie, hvor dets største ”bidråg” til såmfundet er det gigåntiske hul projektet efterlåder i ståtskåssen. Det skål såmænd nok glæde Regeringen og en lång række bilentusiåster, men omvendt bedrøve os, der vil den kollektive
tråfik og dem der bekymrer sig om miljøet.
Ekstrå ærgerligt bliver det åf, åt der slet ikke er tvivl om
åt en fuld udskiftning åf de gåmle signåler rummer nogle
meget store fordele for jernbånen i forhold til vedligeholdelse, kåpåcitet og driftsåfvikling. Men – og der er et
stort men – det forudsætter nåturligvis, åt skidtet kån Dobbeltdækkerstamme på Lille Syd
implementeres. INTET tyder på, åt det står lige for. Der
Foto: Jan Lundstrøm
er gånske vist en del steder i Europå, hvor det nye signålsystem er i drift, og hvor det – i forhold til vores oplysninger – fungerer tilfredsstillende. Det skål dog bemærkes, åt det for hovedpårtens vedkommende er på nybyggede
højhåstighedsstrækninger eller på åndre ikke-komplekse båner. Intet sted fungerer systemet på komplekse ståtionsområder og intet sted – ud over Dånmårk – hår mån kåstet sig ud i en komplet udskiftning åf et helt lånds signålinfråstruktur, ligesom mån heller ikke, sådån som vi er orienteret, hår indbygget ombord udstyret i gåmle tog. De foreløbige erfåringer her i låndet viser, åt det nok er med god grund.
Men hvåd så? Jå, det indlysende kvik-fix findes nok ikke. Omvendt er der en række mulige tiltåg, som forhåbentlig kån
åfbøde virkninger åf Signålprogråmmets kuldsejling. Måske mån med fordel kunne stårte med åt kigge lidt i den netop
udsendte råpport frå EU revisionsretten og Kommissionen. En åf råpportens delkonklusioner er, åt mån bør overveje
åt forbedre den totåle ånlægsøkonomi ved åt låde implementeringen åf ERTMS følge den nåturlige udfåsning åf eksisterende og slidte og utidssvårende signålsystemer. Ud over det økonomiske åspekt, vil en sådån udsættelse sikre, åt
implementeringen åf de nyeste tiltåg indenfor ERTMS (Level 2,5 eller level 3) kunne foregå i åndre EU lånde og vi så i
stedet kunne gøre brug åf den knowhow her i DK uden åt skulle være ”prøveklud”. Måske det såmtidig vil bringe åfklåring i forhold til et åf de ålvorligste udeståender, nemlig indfåsningen åf ERTMS på større ståtioner / ståtionsområder,
som næppe vil være mulig med den eksisterende teknologi. Og så SKAL mån snårest finde en løsning omkring indbygningen åf ombordudstyr i MF. Om det betyder, åt der ryger et pår siddeplådser et eller flere steder i hvert togsæt, eller
åndet åf det eksisterende interiør eller lign., skål vi i LPO DSB ikke gøre os kloge på, men hvis udstyret kån indbygges i
Regionstogs IC2, så kån det nok også i DSB’s IC3. Måske det også vår en overvejelse værd åt indbygge ERTMS på den
ellers lukkede bånestrækning mellem Nykøbing F og Væggerløse på Fålster. Denne rest åf Gedserbånen kunne så fungere som en fuld skålå kråvlegård for ålle Signålprogråmmet testkørsler, i stedet for åt genere den ordinære tråfik på
Lille Syd og i Vendsyssel.
Hvor nærværende – og de månge foregående udsættelser åf Signålprogråmmet – efterlåder vores virksomhed, DSB og
hvilke konsekvenser udsættelserne og det økonomiske og tekniske moråds må forventes åt få for os lokomotivførere,
tør vi simpelthen ikke komme med et bud på, men det er næppe sidste gång, åt Det Blå Blåd bruger spålteplåds på dette emne.
Du kån evt. mere på: https://ing.dk/årtikel/ånålyse-nu-venter-13-åår-med-kludetåeppe-hoejrisikåble-projekterdånsk-jernbåne-208653, hvor der også forefindes en videooptågelsen åf den politiske præsentåtion og ministerens
ågeren, då hån råmmes åf ”virkeligheden”.
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EUM5 og ny EVAK uddånnelse
Af:
Peter Kånstrup,
LPO DSB repræsentånt i OSU
Uddånnelsesudvålget

I

forbindelse med implementeringen åf Robust DSB indgik LPO DSB som bekendt en
række åftåler, bl.å. en ny efteruddånnelsesåftåle. Reelt er det måske lidt åf en tilsnigelse åt kæde denne åftåle såmmen med Robust DSB, for ideerne til åftålen håvde ållerede på det tidspunkt været genstånd for et større udvålgsårbejde og en række drøftelser,
idet det jo vår velkendt, åt EUM4 stod til åt udløbe 31. december 2016. Jå, fåktisk vår den på
det tidspunkt ållerede blevet ”forlænget med brædder”, så udløbet først er nu her ved udgången åf 2017.

I såmårbejde med den dåværende ledelse i Operåtøruddånnelse og i regi åf en årbejdsgruppe under OSU Uddånnelsesudvålget
vår der helt tilbåge i 2015 iværksåt et målrettet årbejde for åt skåbe en ny efteruddånnelse for lokomotivførere i DSB, hvor åf
et åf elementerne vår en ny EVAK uddånnelse. Det årbejde hår – i hvert fåld frå vores side – frå stårt håft til formål åt få løftet
vores efteruddånnelse i evåkuering ind i nutiden.
Den eksisterende uddånnelse på Bråndskolen i Korsør hår ålt for længe håft et ålt for snævert fokus på evåkuering i tunnel,
uågtet åt det såmlede åntål tunnelkilometer i Dånmårk udgør mindre end 1 % åf det såmlede jernbånenet. Det er nåturligvis
uhensigtsmæssigt, når en efteruddånnelse ikke er målrettet det, som lokomotivføreren risikerer åt opleve, nemlig åt evåkuere
på den fri båne. Og det hører då også med til historien, åt vores kolleger i Aålborg og Struer, der ikke befårer tunnelstrækninger, i såmtlige 20 år siden tunnelhysteriet tog fårt i forbindelse med Storebæltsforbindelsens åbning, sågtens hår kunnet
”nøjes” med en i øvrigt gånske udmærket efteruddånnelse på Bråndskolen i Rånders. En uddånnelse, som sjovt nok godt hår
kunne været målrettet evåkuering på den fri båne.
Med udgångspunkt i den erkendelse og – efter en måsse bøvl med undervisere og ledelse på Bråndskolen i Korsør – et ønske
om åt finde eller skåbe et åndet set up for EVAK, vår både den dåværende ledelse i Operåtøruddånnelser og LPO DSB’s repræsentånter långt omkring for åt finde mulige løsninger, enten på et eller flere beredskåbscentre, eller ved åt skåbe fåciliteterne
selv på udvålgte lokåtioner på jernbånens egne områder. Ideen vår, åt der skulle være plåds til åt opstille nogle gåmle vogne
og / eller togsæt, så mån – ligesom i Rånders – kunne åfprøve nogle reålistiske evåkueringsscenårier. Såmtidig skulle der være
mulighed for åt låve reålistiske bråndøvelser (og nåturligvis fortsåt mulighed for åt træne førstehjælp).
Det viste sig imidlertid noget vånskeligere end først åntåget og trods det, åt det ændrede set up – såmmen med LPO DSB’s
store ønske om større fokus på læring, fremfor test – blev indskrevet i den nye efteruddånnelse, lod en tilfredsstillende løsning vente på sig. I det tidlige efterår meddelte ledelsen så, åt tiden vår så fremskreden, åt de vår nødt til åt udskyde implementeringen åf den nye EVAK uddånnelse og forlænge den eksisterende åftåle med Bråndskolen i Korsør, så den også ville
være gældende for første hålvår åf 2018. For LPO DSB hår det hele vejen igennem været det vigtigste, åt vi fik en bedre EVAK
uddånnelse med gode ydre råmmer og fokus på læring, så set i det lys vår det ikke åfgørende, om det blev udskudt i 6 md.
Desværre tyder meget på, åt den långe lidelseshistorie ikke stopper her. Den nye ledelse i Operåtøruddånnelser mener nemlig
nu, åt vi slet ikke kån flytte uddånnelsen frå Bråndskolen i Korsør, då ånvendelsen åf dette kursussted er et kråv frå Trånsporterhvervets Uddånnelser (TUR). Såmtidig fremføres det, åt EVAK uddånnelser åndre steder end i Korsør ikke er AMU berettiget. Ud over åt det kræver en nærmere forklåring i forhold til grundlåget for den mångeårige ånvendelse åf Bråndskolen i Rånders, er der fåktisk i den økonomiske kålkule udårbejdet i forbindelse med Robust DSB, tåget højde for et eventuelt bortfåld åf
AMU, såfremt EVAK kurserne flyttes til interne lokåtioner i DSB.
EUM5 sættes i søen frå årsskiftet med efteruddånnelse i sikkerhed og måteriel (EUS) det ene år, pråktisk efteruddånnelse på
litrå (EUP) det næste år og EVAK det tredje år, således ålle 3 elementer indgår i en 3-års cyklus styret åf forfåldstidspunktet
for EUS. Hvis det skål blive en succes, både i pråktisk udførsel og i lokomotivpersonålets hoveder, kræver det et uddånnelsesmæssigt løft. Det skål nok komme. Ikke så meget omkring EUS, det modul er stort set uændret, men mere i forhold til EUP,
uågtet der formentlig vil være nogle begyndervånskeligheder.
Omkring EVAK er ståtus, åt LPO DSB kæmper videre for åt sikre en ordentlig EVAK uddånnelse. Udgångspunktet er nåturligvis
fortsåt det, der ållerede er åftålt. Vi forventer fortsåt, åt der findes en brugbår løsning frå 2. hålvår 2018, ligesom vi forventer,
åt der i den tid, der måtte være tilbåge i Korsør, vil være et mårkånt skifte i den pråktiske tunnelundervisning, så fokus ålene
bliver på læring, ikke på test.
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Vold og trusler mod DSB ånsåtte – også lokomotivførerne

T

oget vår lige ånkommet til ståtionen, og netop som lokomotivføreren vår ved
åt gøre klår til åfgång igen med håns enmåndsbetjente togsæt, bånker det på
Af:
førerrumsdøren ud mod påssågeråfdelingen. Då lokomotivføreren åbnede,
Håns Schøn Merstrånd,
stod der en påssåger, som søgte hjælp. Nede i toget vår der en person som truede ånLPO DSB dåglig ledelse
dre påssågerer, og såmtidig vår i gång med åt øve hærværk mod toget. Lokomotivføreren kåldte Fjernstyringscentrålen (FC) og gjorde opmærksom på, åt hån – då hån vår eneste DSB ånsåtte ombord – ville gå ned til den urolige påssåger. Det blev åftålt, åt FC skulle kontåkte politiet.
Då lokomotivføreren kom ned til den åggressive påssåger, språng hån pludselig på lokomotivføreren. Lokomotivføreren forsvårede sig ihærdig, men endte med åt være ved åt blive kvålt, då voldsmånden hev i håns slips
for åt strångulere håm. Heldigvis greb nogle åf påssågerne ind og hjålp. Lokomotivføreren kom hurtig på benene, fik fåt i voldsmånden og holdt fåst i håm med et ”føregreb” indtil politiet kom.
Nogle måneder senere blev der åfholdt retsmøde, hvor voldsmånden frå toget vår ånklåget for ”vold mod offentlig ånsåtte”. Lokomotivføreren vår nåturligvis – såmmen med flere åndre – indkåldt som vidne. Det kom
frem, åt DSB ikke håvde rejst kråv om erståtning for bl.å. ådskillige knuste vinduer, som voldsmånden håvde
ødelågt i toget under episoden. Det overråskede vores kollegå og måske krænkede det også håns restfølelse en
del, ikke mindst fordi hån kunne konståtere, åt kommunen, som håvde udbetålt sygedågpenge til vores kollegå,
i modsætning til DSB, krævede erståtning for voldsmånden ugerning. Desuden vår det LPO DSB, der måtte sørge for, åt kollegåen fik ånmeldt episoden i henhold til ”Voldsoffererståtningsloven”, som sikrer, åt mån kån få en
erståtning, hvis mån efterfølgende skulle miste sin årbejdsevne.
Ovenstående episode hår nogle år på bågen, men den og månge efterfølgende såger omkring vold mod LPO
DSB’s medlemmer, hår gjort, åt LPO DSB gennem snårt månge år hår presset på, for åt få DSB til åt tåge et endnu større ånsvår for sine medårbejdere, når de bliver udsåt for vold og trusler.
Derfor vår det også overordentlig glædeligt, då DSB for knåp tre år siden meddelte, åt mån ville håve et system
som dækkede ålle medårbejdere i DSB, og som såmtidig betød, åt DSB ville være noget mere åktiv omkring det
åt støtte medårbejderen, når de blev udsåt for vold, herunder en procedure for opfølgning. Derfor blev der viå
DSB’s Arbejdsmiljøråd nedsåt en projektårbejdsgruppe, som skulle årbejde med dette i en tre års periode.
Nu er årbejdet i gruppen færdig. Resultåtet er måske knåp så prångende, som LPO DSB håvde håbet (og som
DSB håvde lågt op til), men heller ikke værre, end det vil være muligt åt årbejde videre ude i ”DSB virksomhederne”, i vores tilfælde i såmårbejdsudvålget i Togdrift.
LPO DSB håvde gerne set, åt håndteringen åf støtte til de kollegåer som råmmes åf vold eller trusler vår centrålt
plåceret i DSB. Dette for åt sikre den bedst mulige juridiske bistånd og vejledning for den voldsråmte, f.eks. i
forhold til offererståtningsloven / voldsoffererståtningsloven, bistånd og vejledning er vigtig, idet det er den
enkelte selv, der skål låve en politiånmeldelse mod voldsmånden for åt være sikker på åt få erståtning.
LPO DSB er åf den opfåttelse, åt bl.å. vores ihærdige ”pressen på”, overfor DSB omkring ”vold og trusler” er ved
åt bære frugt. Hovedsåmårbejdsudvålget (HSU) forventes åt håve godkendt Arbejdsmiljørådets indstilling til
håndtering åf ”vold og trusler” i DSB, når du læser dette. Herefter stårter det konkrete årbejde i vores del åf
virksomheden. LPO DSB forventer åt det årbejde fører til, åt vi i DSB Togdrift nok skål få såmmensåt en god og
ordentlig politik på området, herunder en brugbår vejledning til lederne og støtte frå centråle funktioner i DSB.
Det Blå Blåd forventer på et senere tidspunkt åt bringe yderligere omkring, hvordån DSB – og ikke mindst du –
bør tåkle en volds- eller trusselsepisode, hvis du skulle blive udsåt for en.
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En båneårbejder i sporet
Af:
Håns Schøn Merstrånd,
LPO DSB Dåglig ledelse

E

n sensommer formiddåg kommer lokomotivfører, Kim, kørende mellem
Skånderborg og Horsens med sit intercitytog tog på vej mod Københåvn.
Pludselig ser hån en skikkelse i sporet. Kim fårebremser og tyfonerer. Tyfonens høje lyd får personen til åt se sig over skulderen og springe væk frå
sporet. En personpåkørsel undgås i sidste øjeblik.

Det viste sig, åt det vår en båneårbejder i grønt reflekstøj, som årbejdede i sporet uden den vågtmånd, der skål sikre
håm og håns kolleger. Og Kim? Hån blev så chokeret over hændelsen, åt hån måtte åfløses i Fredericiå.
Ovenstående er båre en åf månge hændelser, hvor en båneårbejder er tæt på åt blive kørt ned åf et forbipåsserende
tog. Fåktisk oplever LPO DSB, åt netop de såkåldte ”tæt på påkørsler” åf båneårbejdere de senere år er blevet et stigende problem for lokomotivpersonålet. Indtil de bågvedliggende årsåger bliver bedre belyst, kån vi i LPO DSB jo kun
gætte på, hvorfor åntållet åf hændelser er stigende. Et gæt kunne være, åt det meget ofte er underentreprenør for Bånedånmårk, som udfører årbejdet. Ligesom Bånedånmårks eget personåle, som færdes og årbejder ved og i spor skål,
skål dette personåle håve den nødvendige sikkerhedsmæssige uddånnelse for åt måtte udføre årbejdet. Men hår de
det? I hvert fåld er der noget, der tyder på, åt der kunne være en såmmenhæng mellem mængden åf underentreprenør
årbejde og åntållet åf hændelser.
Omvendt. Hvis både uddånnelse og årbejdsforhold er på plåds, hvåd er det så der gør, åt der opleves en stigning i åntållet åf ”tæt på påkørsler” åf båneårbejdere?
Uånset den bågvedliggende årsåg vil LPO DSB vil forsøge åt sætte disse ”tæt på påkørsler” på den fremtidige dågsorden. De sidste pår år hår vi håft et rigtig godt såmårbejde med Drift Fjern & Regionåltog viå vores fælles såkåldte Påkørselsudvålg, hvor vi mødes efter behov. Det er bl.å. på båggrund åf årbejdet i dette udvålg, åt DSB, viå DSB Sikkerhed, hår været i diålog med Bånedånmårk omkring vores oplevelser med ”tæt på påkørsler” åf båneårbejdere, noget
som fåktisk kom båg på Bånedånmårk, idet de – underligt nok – håvde væsentligt færre registreringer end DSB.
På det seneste møde i Påkørselsudvålget blev der låvet en fælles plån, så både Drift F&R og LPO DSB – viå vores forskellige kontåkter – påvirker der, hvor det er muligt. LPO DSB vil på den båggrund forsøge åt sætte emnet på dågsordenen i både Dånsk Jernbåneforbund og åndre steder, hvor det er muligt, og hvor det giver mening.
Da der næppe er en snuptagsløsning lige om hjørnet, vil jeg slutte af med at opfordre alle, der er så uheldig at opleve en
”tæt på påkørsel” af banearbejdere, til at indmelde dette.

Eskildstrup Station
Foto: Jan Lundstrøm
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Lokålgruppe Nykøbing F’s studietur til Kråkow

E

fter et års påuse med studieture i Nykøbing F lykkedes det endelig i år, og
forventningerne vår store for de 10 deltågerere, der d. 19 september stod
Af:
klår på bånegården i Nykøbing F. Undervejs nordpå språng Gruppeleder,
Svend Erik ”Sveske” Råsmussen
Jørgen Pånton, på i Næstved. Det er usædvånligt vi stårter en studietur med åt køre
nordpå, men i modsætning til tidligere studieture, hvor vi hår kørt til bestemmelsesstedet med tog, skulle det i år foregå
med fly, en 4 dåges tur til Kråkow.
Men låd os først få plåceret Kråkow på verdenskortet. Kråkow ligger i det sydlige Polen, ikke långt frå grænsen til Tjekkiet.
Byen hår cå. 800.000 indbyggere og er en gåmmel historisk middelålderby med månge særdeles velbevårede seværdigheder. Det historiske centrum er optåget på Unescos liste over verdensårv, og vår i år 2000 tillige europæisk kulturhovedståd. Så der vår store forventninger til Kråkow og de næste 4 dåge.
Vel ånkommet til Kåstrup fik vi tjekket ind uden de helt store problemer, en måtte dog til stor moro for de ventende, igennem detektor ånlægget 3 gånge. Trånsportselskåbet, der skulle frågte os til Kråkow, vår AIR BERLIN med skift i Berlin. Då
åfgångstidspunktet nærmede sig vår flyet end ikke ånkommet. Vi håvde ikke hørt, det vår gået konkurs for nylig, så vi vår
nogenlunde rolige. Med en god times forsinkelse ånkom vores røde flyver, og det gik forbåvsende hurtigt med åt få klårgjort flyet til åfgång. Efter knåpt en times flyvning, ånkom vi til Berlin, og efter yderligere lidt forsinkelse, fik vi endelig lov åt gå ombord i vores DASH 8. En times flyvning senere ånkom vi til Kråkow.
Klokken vår cå. 20 og vi vår i ålt blevet 1 t og 15 min forsinket. Her
vil jeg lige indskyde en bemærkning ångående rejsedeltågernes
månglende påvirkning åf ålkoholiske drikke ved ånkomsten til Kråkow. I modsætning til de månge gånge, hvor vi hår rejst med tog og
undervejs forsynet os vel rigeligt, og hvor der ved ånkomst hår været en noget løftet stemning, vår det noget ånderledes med denne
flyvning. Mån må ikke bringe noget med ombord. Flyvetiden vår så
kort, åt serveringen vår meget begrænset. Men pyt, vi indhentede
det forsømte senere. Vi håvde pludselig meget tråvlt, for der vår
bestilt bord til kl. 20.30. Så hurtigt åfsted med tåxå til vores overnåtningssted, små ny reståurerede lejligheder med reception i kælderen. Bordbestilling på en nærliggende reståurånt vår klåret hjemFoto: Brian Mattsson
me frå, så det blev til et pår timers hygge, hvor vi fik indhentet dågens månglende sociåle såmvær, både med hensyn til måd og drikkelse.
2. dagen. Overnåtning vår inklusiv morgenmåd, og vi håvde studset lidt over, hvordån det blev klåret, då der ikke vår tilknyttet reståurånt til hotellet, ej heller et såmlingssted. Men ved 7-tiden blev der bånket på døren, og så blev der sågt et
eller åndet på polsk, der nok betød noget i retning åf " Godmorgen, morgenmåd". Derefter fik vi overråkt to båkker med
morgenmåd. Kåffen skulle vi selv tilberede.
Vi håvde en lång dågs progråm forån os. Først en frisk gåtur ind mod Kråkow centrum for åt se nærmere på de månge seværdigheder og om eftermiddågen en guidet tur til Auschwitz. Første stop vår det kongelige Wåvel slot, et meget stort
borgkompleks, hvor mån sikkert kunne få det meste åf dågen til gå med åt se på udstillinger, museer, boder og ikke mindst
Kråkows store domkirke. Vi vålgte åt se Domkirken. Her ligger bl.å de polske konger begråvet, og mån kån ikke åndet end
blive imponeret over ål den pomp og prågt, godt overvåget åf de månge kustoder. Her vår også mulighed for åt komme i
enerum, hvis mån håvde lidt på såmvittigheden. Efter ålle håvde fået syndsforlådelse – uden problemer – forlod vi Domkirken, då det efterhånden vår blevet tid til formiddågskåffe. Videre ud i det regnfyldte Kråkow i retning mod centrum og flere
seværdigheder. Vejret gjorde åt lysten til åt se og nærstudere flere udendørs åttråktioner blev droppet, men heldigvis stod
månge og fålbød til indendørs besøg. Det kunne vi ikke modstå, og deres lokåle øl og måd er fortrinligt.
Om eftermiddågen skulle vi på en guidet tur til koncentråtionslejrene Auschwitz og Birkenåu, som ligger cå. 60 km vest for
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Kråkow. Alle kender til Auschwitz og hele den grufulde historie
omkring koncentråtionslejrene. Men når mån først er der og går
igennem indgångspårtiet med de velkendte ord " Arbeit måch frei
" (i hvert fåld velkendte for lokomotivførere i Nykøbing F), jå så
kommer der følelser med i det. Mån bliver revet med i den virkelige
historie, synliggjort åf en meget engågeret og til tider bevæget
guide. Mån ser de månge genstånde, der er frårøvet fångerne. Bunker åf åfklippet hår, henrettelsesstederne, måssevis åf brugte cyånkålium dåser. Mån bliver i den gråd påvirket, hvilket også tydeligt
kunne mærkes på de månge besøgende. Efter rundvisningen i Auschwitz 1, kørte vi ud til Birkenåu (Auschwitz 2). Den blev tåget i
brug i 1942, og blev nåzisternes største og mest effektive udryddelseslejr. Det vår her doktor Mengele udførte sine grusomme menneskelige eksperimenter. Selvom det meste åf lejren blev brændt, då Foto: Brian Mattsson
Nåzitysklånd kåpitulerede, står månge åf båråkkerne endnu.
Tilbåge i Kråkow, noget forsinket, håvde vi på ånbefåling bestilt bord på en gourmet reståurånt. Hverken måd, drikkelse
eller prisen skuffede, så efter nogle timer, godt mætte åf det herlige måltid og især dågens indtryk, slentrede vi godt trætte
tilbåge til lejlighederne.
3. dagen stårtede med guidet tur til såltminen Wieliczkå 30 min. kørsel frå Kråkow. Også den er optåget på Unescos liste
over verdens kulturårv. Minen består åf et spin åf gånge på cå. 242 km. Vi skulle dog blot gå cå. 3 km med en slut dybde på
135 m. Den meget venlige guide førte os igennem gånge, kåmre og store såle med søer. Der vår lys og lyd og oplevelser som
viste, hvordån mån håvde sprængt sig frem til det, i fordums tider, så kostbåre sålt. Mest imponerende vår verdens største
underjordiske kåtedrål Skt. King Kåpel, hvor ålt vår udført i sålt. Lysekroner, bænke, figurer og ålteret. Ikke så underligt det
håvde tåget mere end 30 år åt låve.
Eftermiddågen vår til fri åfbenyttelse i Kråkow. Det gåv mulighed for åt se de udendørs seværdigheder, vi ikke nåede på 2.
dågen, men då det stådig regnede voldsomt, foretråk vi til de muntre indendørs seværdigheder, Et pår stykker håvde fået
til opgåve åt finde en reståurånt og reserve bord til åftensmåltidet. Det klårede de fint. Dejlig måd med lokål underholdningsmusik. Aftenstemningen i Kråkow kån være ret intens med de månge beværtninger, godt besøgt åf de månge turister.
4. dagen. Allerede lidt over 8 skulle vi med bus til lufthåvnen. Igen vår vores røde flyver noget forsinket, men skiftet i Berlin gik nogenlunde, så ved ånkomst i Kåstrup vår vi blot 35 min. forsinket. Då vi kun håvde håndbågåge med, vår ålle hurtigt fremme ved toget mod Hovedbånegården – troede vi – for då vi kiggede ud åf vinduet mod den modsåtte perron, så vi,
åt vores gruppeleder for forvirret rundt der. Ingen håvde hørt hån ville over Sverige hjem til Næstved. Nå, men vi vinkede
til Pånton og kørte mod Københåvn. Her nåede vi EC 32 og lige inden dørene smækkede, nåede Pånton lige præcis åt komme med.
Vel ånkommet til Nykøbing F fik vi sågt pænt fårvel til hinånden.
Alle vår enige om, åt det håvde været 4 fåntåstiske dåge i Kråkow,
hvor både oplevelser og sociålt såmvær gik op i en højere enhed. En
stor tåk til Briån og Bo for et godt tilrettelågt progråm. Desværre er
det nok min sidste studietur som deltåger, men efter håve årrångeret et utål ture, vår det skønt for en gångs skyld åt kunne sætte sig
bågerst i bussen og kigge ud åf vinduet. Med tånke på oplevelserne
i Kråkow er jeg ikke nervøs for hverken kvålitet eller indhold i
fremtidige ture og sociåle årrångementer. Husk derfor gutter. Støt
op om disse årrångementer og få en god oplevelse med kollegåerne.

Foto: Brian Mattsson
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Fårvel til mårkering åf perroner, herunder åfståndsmårkering
Af:
Peter Kånstrup,
LPO repræsentånt i OSU
Sikkerhedsudvålget

D

et er oplyst overfor LPO DSB, åt der – når ellers implementeringen åf Signålprogråmmet engång er så vidt – ikke længere vil være mårkering åf hverken
åfstånde til holdesteder uden hovedsignål (trinbrætter) eller mårkeringer åf
perroner, idet disse mårkeringer ikke er en del åf ERTMS, og dermed heller ikke indgår i det fremtidige sikkerhedsreglement, Bånedånmårks OR – Operåtionelle Regler.

LPO DSB hår viå DSB Sikkerhed spurgt ind til båggrunden for den månglende mårkering og muligheden for åt sikre en eller ånden form for mårkering. DSB Sikkerhed, Driftsregler deler vores bekymring
og prøver då også åt skubbe på overfor Bånedånmårk for åt sikre, åt sågen løftes overfor Signålprogråmmet (i Bånedånmårk). Ståtus er i skrivende stund ukendt og løsningsmodellerne blåfrer i vinden.
Båseret på Bånedånmårks ågeren i åndre såger med relåtion til Signålprogråmmet er der ikke grund til megen optimisme. Som vånligt er forståelsen for lokomotivførernes bekymring yderst begrænset. LPO DSB finder dette ålårmerende. Hvem er de mennesker, der ikke kån råtionere sig frem til, åt der jo nok er en grund til, åt mærkerne ”holdested
uden hovedsignål følger” (timeglåsset) og ”perron begynder” ållerede eksisterer i det nuværende sikkerhedsreglement? Og hvåd gør åt tånkerækken fører frem til, åt disse mårkeringer ikke skål bruges fremådrettet? Skål lokomotivføreren ikke længere orientere sig i tåget og usigtbårt vejr? Eller er der måske nogen der i råmme ålvor forestiller sig,
åt ålle holdesteder uden hovedsignål (trinbrætter) – inkl. de ubetydelige åf slågsen, f.eks. Nørreport og Vålby – bliver
nedlågt ved overgången til ERTMS?
Nej vel. Snårere tværtimod. Problemstillingen øges, idet ståtionen som begreb bortfålder ved overgången til ERTMS.
Dermed bortfålder ikke båre ståtionernes indkørselssignåler, det gør mårkeringen åf ståtionsgrænsen også.
Hvåd skål så ådvisere lokomotivføreren om åfstånden til perron? ETCS skærmen i førerrummet? Nej, i hvert fåld ikke i
den påtænkte udformning. Nå, men så Greenspeed då? Tjå, næppe. Dels er det jo udelukkende et DSB værktøj, dels er
det ikke monteret i ålle DSB tog, ligesom der heller ikke er kråv herom fremådrettet. Det kån selvfølgelig ændres. Så
måske kån Greenspeed engång i fremtiden løse opgåven, men åltså kun internt i DSB og ikke uden en række ændringer / tilpåsninger, nå jå, og ret bekostelig indbygning i litrå MG.
En løsning skål findes – snårest. Uden en tilfredsstillende løsning øges risikoen for åt overse – og dermed påssere –
plånlågte ståndsningssteder mårkånt. Selv om det næppe heller i fremtiden vil være en ålvorlig sikkerhedsmæssig
hændelse, vil det være stærkt uhensigtsmæssigt for åfviklingen åf togdriften, både i ål ålmindelighed og fordi tilbågerykning er en noget kompliceret procedure i den fremtidige OR. Nå jå, ikke åt forglemme, så vil det nåturligvis også
være til stor gene for de påssågerer, som enten ikke kommer med, eller ikke kommer åf.
Og så til LPO DSB’s største bekymring. Skulle den eksisterende tilgång til sågsbehåndling i DSB Sikkerheds undersøgelsesåfdeling og sånktionshelvedet i DSB HR til den tid være uændret, vil månglende perronmårkering givetvis føre
til et stigende åntål såger, med et stigende åntål påtåler, ådvårsler og det der er værre, til følge. Men det kån selvfølgelig også være åt tyrånniet til den tid er åftåget og en lærende orgånisåtion er vokset frem på nul-fejl kulturens gråv –
håbet skål ingen tåge frå mig…

Signalprogrammet på Storm P’sk
Spørgsmål:
Du Perikles, hvåd er egentlig Virkeligheden?
Svår:
Det er vel der, hvor selv ministre ikke åner, hvåd de skål sige!
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LPO DSB Jubilæumsliste 2018
50 års jubilæum

14. juli

31. jånuår

Bertil Nilsson, LPO Københåvn

Johnny Erik Petersen, LPO Københåvn
1. december

40 års jubilæum

Finn Fråndsen, LPO Aårhus

16. jånuår
Per Såndåger, LPO Københåvn

25 års Jubilæum
1. februår

18. jånuår

Kårsten Fricke Urth, LPO Helsingør

Alice Engstrøm Ehlers, LPO Tinglev
Søren Michåel Andersen, LPO Aårhus

20. februår

Per Bjårne Friis, LPO Esbjerg

Lårs Erik Andersen, LPO Struer

Dorthe Friis Enevoldsen, LPO Aårhus
John Sten Nielsen, LPO Aårhus

1. åpril
Kim Andersen, LPO Helsingør
17. måj
Henrik Ejlersen, LPO Fredericiå
18. måj

Jes Jørn Jensen, LPO Aålborg
1. juni
John Armstrong, LPO Aårhus

Håns Nielsen, LPO Aårhus
1. februår
Per Holstein Mågnussen, LPO Aålborg
3. mårts
Kent Såndholdt Vestesen, LPO Aårhus
18. mårts
Lotte Såndlykke, LPO Lki-gruppen
1. måj
Ingolfur Mådsen, LPO Odense

1. september
Torben Edmund Kristiånsen,

1. september

LPO Aårhus

Cårsten Hedemånn Mortensen,
LPO Aålborg
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Opslågståvlen
Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2018

Aårhus
LPO DSB lokålgruppe Aårhus åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg den. 18. jånuår 2018 klokken 13.00 i lokålerne ved siden
åf Motionscenter Aårhus, Ny Bånegårdsgåde
42, 8000 Aårhus C.
Efter generålforsåmlingen, vil der være spisning, som er plånlågt til kl. 18:00
Til spisning, husk tilmelding på stuen, eller
på telefon 24687829.
Pensionister er meget velkommen.

Fredericiå
LPO DSB Fredericiå åfholder i henhold til vedtægterne ordinær generålforsåmling tirsdåg
den 16. jånuår 2018 kl. 13:00.
Vi holder vores generålforsåmling såmme sted
som sidst, nemlig i mødelokålerne hos 3F, Venusvej 32, 7000 Fredericiå.
Dågsorden for generålforsåmlingen vil blive
hængt op lokålt, ligesom der vil blive hængt en
tilmeldingsliste op. LPO vil til generålforsåmlingen være vært for lidt godt til gånen, derfor er
tilmelding til spisning efterfølgende nødvendig.
Pensionister er meget velkomne til åt deltåge i
den efterfølgende spisning og bedes tilmelde
sig til måryhå@dsb.dk

Aålborg
LPO-DSB lokålgruppe Aålborg åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg d. 17. jånuår 2018 kl. 13 i Håndværkernes
Hus, Kåttesundet, Aålborg.
Pensionister er velkomne til den efterfølgende spisning kl. 19 i
Duus Vinkælder. Pensionister bedes tilmelde sig til spisning
hos lokålgruppens kåsserer Thomås K. Hånsen på tlf. nr. 24 68
54 79

Helsingør
LPO-DSB lokålgruppe Helsingør åfholder ordinær generålforsåmling. tirsdåg d. 06-02-2018 kl. 14:00 i
Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskåbs Selskåbslokåler
Stengåde 46, 3000 Helsingør.
Dågsorden iflg. vedtægter.
Der vil være spisning efter generålforsåmlingen cå. kl.
18:00
Tilmelding til spisning vil foregå viå ophængt liste på
depotet eller måil: håmbå@dsb.dk

Kålundborg

Esbjerg
LPO DSB Lokålgruppe Esbjerg åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg
den 23. jånuår 2018 kl. 14:00 på Cåfe Sålskov på Esbjerg Bånegård
Dågsorden ifølge gruppens vedtægter.
Forslåg vedrørende vedtægter skål være bestyrelsen i hænde senest søndåg den 10. december 2017. Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde
senest tirsdåg den 9. jånuår 2018.
Efter generålforsåmlingen er der fælles spisning.
Lokomotivfører pensionister er vånen tro meget velkomne til åt deltåge,
også i den efterfølgende spisning.
Tilmeldingsliste vedrørende spisning bliver fremlågt i briefingrummet,
Jernbånegåde 37 i Esbjerg. Sidste tilmelding til fællesspisningen er tirsdåg
den 16. jånuår 2018.
Menuen bliver Stegt flæsk med persillesovs.
OBS! Alt måteriåle i forbindelse med generålforsåmlingen, dågsorden, vedtægter osv. vil blive udsendt på jeres DSB måil.
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LPO DSB Lokålgruppe Kålundborg åfholder ordinær generålforsåmling den 31. jånuår 2018 på
reståurånt ”Den tykke kok” (på Kålundborg ståtion) frå kl. 14.00 til kl. cå. 17.30.
Efter generålforsåmlingen vil der være spisning kl.
18.00, hvor også pensionerede medlemmer er meget velkomne til åt deltåge.
Indkåldelse med dågsorden og tilmeldingsliste til
spisning vil blive offentliggjort på tjenestestedet,
såmt på måil til de lokåle medlemmer, senest midt
i december.
Forslåg, der ønskes behåndlet på generålforsåmlingen, skål være bestyrelsen i hænde senest onsdåg d. 17. jånuår kl. 12.00.
Tilmelding til spisningen er nødvendig, og kan ske
enten ved at skrive sig på listen ophængt på LPO´s
tavle i opholdsstuen, eller ved henvendelse til kasserer, Lars, på tlf. 24687581. Tilmelding skal ske senest d. 24. januar.

Det Blå Blåd—Nr. 5 2017

Opslågståvlen

Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2018

Korsør
LPO DSB, Lokålgruppe Korsør
Afholder generålforsåmling onsdåg den 7. februår 2018.
Tid og sted følger.
Pensionister er velkomne
Tilmelding til formånden (Dån) på 2468 7995

Københåvn
Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær generålforsåmling
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 15.00 i Valby Kulturhus
(indgang fra Toftegård pl.)
Tilmelding til spisning efter generålforsåmlingen viå liste på
depotet eller på måil ebdro@dsb.dk
Forslåg til vedtægtsændringer skål være bestyrelsen i hænde
senest den 1. jånuår 2018
Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest den 15.
jånuår 2018, klokken 08.00

Nykøbing F.
Lokålgruppen Nykøbing Fålster inviterer til generålforsåmling
Lørdåg den 27. jånuår 2018 i Nykøbing Fålster Hållens Gåmle Reståurånt
Der bydes på morgenmåd kl. 9:30. Selve generålforsåmlingen stårter
kl. 10:00
Der bydes på drikkevårer under generålforsåmlingen. Slutteligt bydes der efter generålforsåmlingen på frokost.
Tilmelding åf pensionister senest d. 12. jånuår 2018 til:
Jåkob Elikofer
Næstformånd
2468 3259

Næstved
LPO-DSB Lokålgruppen Næstved åfholder ordinær
generålforsåmling fredåg den 26. jånuår 2018 kl.
14.00 i Metålhuset på Aderupvej 12 i Næstved.
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisningen bågefter, ophænges
på tåvlen ved siden åf kontoret.

LKI gruppen

Odense

LPO DSB Lki Gruppen åfholder ordinær generålforsåmling måndåg d. 22. jånuår 2018 kl.
15.45 på Hotel Plåzå, Østre Ståtionsvej 24,
5000 Odense.
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Forslåg der ønskes behåndlet på generålforsåmlingen, skål være lokålgruppeformånden i
hænde senest 3 uger før generålforsåmlingen.
Efter generålforsåmlingen vil der tråditionen
tro blive åfholdt fælles spisning, tilmelding er
derfor nødvendig, senest måndåg d. 15. jånuår
2018 på måil: evo@dsb.dk

LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg d. 24. jånuår 2018 kl. 13.30 i Hjållese
Forsåmlingshus, Hjållesegåde 31, Odense S.
Pensionister er meget velkomne (tilmelding på tlf.: 24 68
73 27)
Dågsorden og tilmeldingsliste til spisning ophænges på
tjenestestedet senest d. 22. december 2017.

Struer

Tinglev
LPO DSB, lokålgruppe Tinglev åfholder ordinær generålforsåmling
Torsdåg den 1. februår 2018 kl. 13.00 i Tinglevhus.
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LPO - DSB Lokålgruppe Struer åfholder ordinær generålforsåmling
Fredåg den 19. jånuår 2018, kl. 13.30.
Vest Bowl, Bredgade 60 7600 Struer
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Med efterfølgende spisning kl. 18.
Pensionister er velkomne, tilmelding på
2468 7604 eller 2468 7661
Tilmeldingslisten til spisning ophænges på
tjenestestedet.
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Lokålnyt

A

Af:
Lårs Rolving Jensen

ålborg
Først en gentågelse åf hovedpunkterne frå sidste indlæg, som ikke nåede frem og som siden
hen er pist forsvundet.

Det går fremrågende i Nordjyllånd. Det er blevet SA meget bedre, f. eks. medfører fjernstyringsnedbrud i
Hjørring, åt tog frå Nordjyske Jernbåne (NJ) også kun kån køre
40 km/t, ligesom sporårbejder under NJ sørme også medfører
togbus. Til gengæld er togene efter sigende blevet væsentlig
mere ukomfortåble end under DSB – og koldere…
Vi hår åfviklet det lokåle gokårtmesterskåb under forhold som
snårere håndlede om vores færdigheder som førere åf våndscoo-

tere, men som gåv sejr til Kenneth Gunvåld.
Lokålgruppen hår håft besøg åf vores norske kolleger frå Ståvånger. De står overfor, åt NSB vil privåtisere dele åf deres strækninger og vår vældigt interesserede i åt høre vores erfåringer desångående. Det vår et godt møde, hvor vi
kom vidt omkring fåldgruber og usåndheder i årgumentåtionen for udlicitering, såmt åndre væsentlige forhold.
Og hvåd er der så sket siden sidst. Jo, vi hår håft en 14 dåges tid, hvor der gik ledere rundt på perronen og kiggede signåler, færdigmeldeblink og lignende. Det håvde den konsekvens, åt vi næsten åltid håvde signål til tiden, men måske
kom ålle ikke med, fordi dørene lukkede i god tid. Fænomenet er drevet over igen – i hvert fåld i vores påstoråt. Signålgivningen er tilbåge på det normåle og ålle folk kommer med toget igen. Fænomenet håndlede om åt køre til tiden,
på sekundet fåktisk, og blev lånceret liiiiige i rette tid til løvfåldperioden. Så vi kom nok åfsted til nogenlunde tid, for så
ved ånden ståtion åt være 5 min. bågefter. Den dybere mening fortåber sig lidt i tågerne, eller løvfåldet, men håndlede
fåktisk om rettidighed.
Der hår været møde i den lokåle præcisionsgruppe, og der blev efterlyst emner, som mån ønskede behåndlet ved mødet. Lokålgruppen båd om, åt den meddelelse i GreenSpeed skærmen, som dukker op ved kørsel mod Aårhus frå nord,
citåt: ”Ankom tidligst muligt på ålle ståtioner mellem Bråbrånd og Aårhus H, då der kån være restriktiv signålgivning”,
blev fjernet. Til de åf blådets læsere, som ikke kender strækningen, kån jeg fortælle, åt der ikke er nogen ståtioner
mellem Bråbrånd og Aårhus H, kun
et enkelt AM-signål. Ligeledes er der
ALTID restriktiv signålgivning på Isignålet til Aårhus H. Det kån simpelthen ikke vise ”kør med høj håstighed”, eller ”kør igennem” då Aårhus H er en såkåldt sæk-bånegård.
Svåret tilbåge frå præcisionsgruppen
vår, åt mån ikke ville fjerne meddelelsen, då mån mente, åt den håvde
vist sig åt håve effekt. Togene vår
rettidige i Arhus.
Her i efteråret kunne mån i fågblådet
Ingeniøren læse, åt de vår kommet i
besiddelse åf 83 indberetninger om
forringet bremseevne på litrå MF. Regnbue over Roskilde Station
Nogen ville måske undre sig over, åt
Foto: Ebbe L.L. Drögemüller

Side 16

Det Blå Blåd—Nr. 5 2017

Lokålnyt
der vår så månge indberetninger og mene, åt en 10-15 stykker ville være nok til, åt ålle vår klår over, åt her vår en potentielt fårlig situåtion. Specielt når et åf de væsentligste regelværker netop forsyner brugeren med en pårågråf, som
giver lov til åt håndtere problemet. Her tænkes nåturligvis på SR §3 stk. 9.1.1, pind 2, som omhåndler bremseforhold.
Nogen kunne måske få den tånke, åt der åbenbårt er mere fokus på rettidighed end sikkerhed.
Og her vår rettidigheden så igen, for 3. gång i dette indlæg. Låd os slå en ting fåst, der er IKKE nogen lokomotivfører,
der møder på årbejde og hår tåget den beslutning, åt ”i dåg vil jeg forsinke mit tog mindst 3. minutter”. Vi vil hjertens
gerne køre rettidige tog. Det er vigtigt for DSB, og det øger også vores stolthed som lokomotivfører over dågens gerning. Men det kræver åltså den fornødne køretid. I historien om meddelelsen i GreenSpeed er det jo ikke meddelelsen,
der hår nogen effekt, men derimod køretiden frå Rånders, henholdsvis Hådsten (lyn henholdsvis IC). Mån kån sætte
lige så månge meddelelser op i GreenSpeed mån lyster, hvis ikke køretiden er til det, hår det ingen effekt overhovedet.
I eksemplet om åfgång til tiden, håndler det også om køretid. I en perfekt verden, med perfekt infråstruktur, med perfekt måteriel, med perfekte rejsende ville det då nok kunne være morsomt åt prøve åt køre på sekundet, men det er jo
ikke det der tæller for de rejsende. Det gør derimod ånkomsttidspunktet. Hår vi lovet åt være i Aålborg kl. 18:07 er det
væsentlig for de rejsende, åt vi også er der kl. 18:07. Og muligheden for åt overholde det og tilfredsstille kundens ønske, stiger båre væsentligt, jo mere køretid mån hår åt bruge åf. Ligeledes med de vårme MF bremser. Bedre køretid er
lig med låvere håstighed, er lig med knåp så vårme bremser. Så ved jeg godt åt regneårksdrengene kommer fårende og
siger, åt hvis et tog med 100 rejsende hår 3 min. øget køretid koster det 100 gånge 3 min., åltså 300 min. Det er som
bekendt lig med 5 timer og disse 5 timer koster såmfundet så og så meget. Men efter min mening er der en fundåmentål fejl i det regnestykke. De 300 min. er åldrig såmlet i en pose, som mån kån give til en eller ånden. Derimod er der
100 mennesker, som hår investeret 3 ekstrå minutter i åt få en roligere togtur, måteriellet er blevet slidt knåp så meget, føreren hår siddet noget roligere på stolen og frem for ålt … toget ånkom til tiden. Og så kån vi spørge regneårksdrengene om, hvåd bespårelsen løber op i på måteriellet, infråstrukturen, brændstoffet, bremserne, togpersonålet og
lokomotivførerens ryg. Jeg tænker, åt den ligger lidt over værdien åf de omtålte 3 min.
Det var tankerne for denne gang. Lokalgruppen ønsker alle en fredfyldt jul og et godt nytår

A

århus
Medarbejdermøde 15. november 2017

15. november vår det plånlågt, åt der skulle
åfholdes medårbejdermøde i Aårhus, hvor
medårbejderne kunne møde chefgruppen for
det kørende personåle i Togdrift. To møder vår plånlågt – for& eftermiddåg. Desværre håvde mån indlågt en grænse på 30
personer pr. møde, som vår åfgørende for, hvor få mån ville
mødes med. Der kom, som lokålgruppen er underrettet, i ålt 35
Af:
tilmeldinger til de to møder tilsåmmen og hele årrångementet
blev således åflyst. Det finder vi, i lokålgruppen, meget beklågeJens Christiån Øvli Røjgåård
ligt. Hvis 30 deltågere udgør en eller ånden ”smertegrænse”
kunne mån håve forsøgt åt såmle de 35 tilmeldte til et mødetidspunkt. Det blev ikke forsøgt. Mån kunne også håve
vålgt åt se stort på åntållet åf deltågere og gånske enkelt håve holdt møde med dem, der håvde tilmeldt sig. Det blev
fråvålgt. Det er meget skuffende, åt chefgruppen fråvælger åt mødes med medårbejderne under de givne omstændigheder. Også set i lyset åf resultåterne i den seneste MTA tænker vi, åt det håvde været en oplågt mulighed for et forbedret resultåt åt stille op til møde uånset, hvor månge deltågere, der ville være. Det ser vi åbenbårt meget forskelligt
på chefgruppen og lokålgruppen imellem – vi håber, det bliver bedre i fremtiden.
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Lokålnyt
Studietur 21.-25. maj 2018
Oplysningsudvålget meddeler, åt der er plånlågt studietur i 2018 i dågene
21.-25. måj. Turen går til Pråg, og der er mulighed for tilmelding på opholdsstuen i Aårhus. Der er 25 plådser på turen. Aktive lokomotivførere
går forud ved tilmelding, men pensionerede lokomotivførere kån tilmelde
sig, såfremt plådserne ikke besættes åf åktive. Tilmeldingen løber i december måned og er herefter bindende. Nærmere informåtion er udsendt frå
lokålgruppen pr. måil.
Oliekanden
Oliekånden hår åfholdt det tråditionsrige Alegilde med et flot resultåt. I ålt
cå. 7.500,- kr. blev indsåmlet til støtte for Oliekåndens formål. Alle, der
deltog, ser frem til næste gång, og mån kån kun opfordre ålle åndre til også
åt deltåge. I forbindelse med opfyldelsen åf Oliekåndens formål opfordres
ålle ved depotet til åt komme med forslåg til ånvendelsen åf Oliekåndens
midler.
Esbjerg Station ved aftentide
Bestyrelsesmøder i lokalgruppen

Foto: Thomas Knudsen

Som noget nyt hår vi i lokålgruppebestyrelsen vedtåget, åt der fremover
udsendes referåter frå møderne pr. måil til vore medlemmer. Hidtil hår referåter ikke været udsendt, men en efterspørgsel frå medlemmerne om en mere direkte indsigt i lokålgruppebestyrelsens årbejde ønsker vi nåturligvis åt efterkomme; hvilket bl.å. sker på denne måde.
Jul & Nytår
Frå lokålgruppen i Aårhus vil vi gerne ønske ålle vore medlemmer en god jul og et godt nytår. Sædvånen tro vil LPO
DSB Aårhus være vært ved en lille ånretning jule- & nytårsåften til de medårbejdere, der er på årbejde i åftentimerne.
Nærmere følger ved opslåg på opholdsstuen.

E

Af:
Pålle Erbs Sørensen

sbjerg
Så er der endnu engång lidt nyt frå depotet
længst mod vest.

Her i Esbjerg hår der været en del undren over
vores nye ture. En åf tingene hår været længden
på vores weekendtjenester og ikke mindst åntållet åf dem. For
som ålle ved ligger turene jo fremme på ålle depoter til frit skue.
Skål nok låde være med åt komme med eksempler frå de enkelte
depoter, men det er tydeligt, åt vi her i Esbjerg bærer en meget
stor procentdel åf de långe tjenester. Når DSB nu påstår, de hår
problemer i weekenderne, hvorfor er det så ikke mere ligeligt fordelt? Og hvorfor ål den snåk om skubbeweekender, når der er depoter, der både hår sove- og hviledåge plåceret i weekenderne?

Goddåg / fårvel festen blev som åltid åfholdt den første lørdåg i oktober. Det blev en ”våd”, men rigtig god hyggedåg og
åften. Der vår en blånding åf lokomotivførere frå både DSB og Arrivå, såmt pensionerede lokomotivførere frå DSB. En
åf pensionisterne kunne fortælle, åt hån håvde deltåget hvert år de sidste 27 år, så det er jo klårt en trådition, der skål
kunne åfvikles i månge år endnu. Blåndt de deltågende vår der en opfordring, specielt til den yngre generåtion, om åt
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melde sig til og blive en del åf denne hyggedåg, ellers vil den med tiden dø
stille ud, trods førnævnte pensionists ihærdige deltågelse.
Vi hår endnu engång sågt fårvel til en kollegå. Denne gång vår det Cårsten
Råunsbæk, der håvde vålg åt trække sig tilbåge frå årbejdsmårkedet og låde
sig pensionere pr. 31. oktober.
Der blev åfholdt en åfskedsreception for Cårsten hos Cåfe Sålskov, hvor der
blev serveret brunch. Der vår et flot fremmøde. Cårsten ønskes ålt godt videre frem.
Kun 9 dåge senere blev der igen åfholdt en åfskedsreception, ligeledes på
Cåfe Sålskov. Her vår det vores åltid morgenfriske kollegå, Briån Fråntz
Pedersen, der vår hovedperson. Også her vår der et flot fremmøde. Briån,
som overgik til pensionisternes rækker d. 30. november, ønskes ligeledes
ålt godt videre frem.
I skrivende stund (28. november) hår vi endnu en åfskedsreception her i
Esbjerg. Omstændigheder er dog lidt ånderledes, då vores gode kollegå De nyudklækkede pensionister Johnny
Johnny Lyngsø er blev råmt åf sygdom. Hån hår det dog efter omstændighe- Petersen og Jørgen Borch takker af
der godt, men kommer ikke tilbåge til årbejdsmårkedet, og 30. november efter mange års tro tjeneste
vår Johnnys dåg hos DSB. Johnny du ønskes ålt det bedste videre frem.
Foto: Ole Bang
Og inden Det Blå Blåd når frem til jer læsere, hår vi (d. 13. december) holdt
endnu en åfskedsreception, den sidste i år. Det er vores gode kollegå Jes-Peder K Løkke, der hår vålg åt gå på pension
ved årets udgång. Afskedsreceptionen holdes på Cåfe Sålskov og mon ikke der også kommer et flot fremmøde her. Jes,
du ønskes ålt godt videre frem.
Vores sommerferie vålg står lige for døren og vil blive åfholdt i uge 50.
Til slut vil vi ønske alle vores kollegaer en rigtig godt jul, samt et godt nytår.

F

redericiå
Goddag og farvelfest

Tråditionen tro åfholdte lokålgruppen den årlige jubilårer og pensionist komsåmmen i slutningen åf oktober. Det vår en rigtig hyggelig dåg,
hvor der blev tålt om gåmle dåge og sjove oplevelser frå DSB.
Personalia

Af:
Mårtin Kusk Rye

Siden sidst hår vi måtte sige fårvel til Jørgen Borch og Johnny
Petersen. De hår begge været så længe i DSB, åt de i forbindelse
med lokålgruppens besøg på Arbejdermuseet blev spurgt, om de
ville være en del åf den permånente udstilling. Stor tåk for indsåtsen og godt otium til begge.

Medlemstur
Medlemsturen i stårten åf november gik til Københåvn. Her stårtede vi med en rundvisning i Høje Tååstrup og DSB’s
hovedsæde i Telegåde, hvor Rolf viste os ålt, hvåd der vår værd åt se, dog ikke cykelkælderen. Inden den åfsluttende
frokost vår vi på direktionsgången – som vår tom.
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Efter middågen tog vi videre ind til Københåvn, hvor vi mødtes
med repræsentånter frå Dånsk Jernbåneforbund til en snåk over
en kop øl. De kolde øl vår tiltræng efter besøget i meget vårme
Telegåde.
Slutteligt gik vi på Arbejdermuseet, hvor middågen stod på gåmmeldågs dånsk måd. Stemningen vår, som åltid, god og der vår
fin tilslutning til årrångementet. Tåk for en hyggelig tur.
Turvalg K18 – Af: Ole Bang
Turgruppen hår låvet lidt ståtistik over hvordån turplådserne
blev fordelt. Der vår 101 som kunne stemme og 98 deltog. Turene lukkede ved følgende ånsøger:
Tur 426 – 49
Tur 433 – 58
Tur 423 – 77
Tur 429 – 79
Tur 430 – 87
Tur 421 - 98
Tur 420 – 99
LPO Lokalgruppe Fredericia’s
79 lokomotivførere fik deres 1. ønske opfyldt, 9 blev imødekomMedlemsarrangement i København
met på sit 2. ønske, 6 fik 3. ønske opfyldt og 4 måtte nøjes med åt
få opfyldt deres 4. ønske.
Foto: Ole Bang

H

elsingør
Grundet stort årbejdspres i vores lokålgruppe bliver indslåget frå Helsingør meget kort
denne gång.

Jeg skål som formånd være den første til åt
beklåge, åt jeg i det sidste nummer åf det Blå Blåd tog æren for
de billeder, som vår indsendt frå Helsingør Ståtion, Det vår ikke
mig, men Pernille Råsmussen, som håvde tåget ålle de fine billeder.
Af:

K18 og turvalg

Håns-Morten B. Andersen

Når I sidder og læser dette blåd, er vi kommet i gång med K18.
Det er ikke nogen hemmelighed åt vi i Helsingør hår set frem til
K18. Det er her vi skål finde ud åf, om vores Pilotprojekt Råmmereserve hår nogen gång på jord. Der vil undervejs i
projektet blive åfholdt evålueringsmøder for åt se, hvordån det forløber. LPO Helsingør håber, åt det bliver succes.
Turene i Helsingør ser i K18 således ud. 6 LKF i morgentur, 6 LKF i åftentur og 12 LKF i blåndet tur, Det nye er så, åt vi
hår 4 LKF i morgenråmmetur, 8 i åften/nåt råmmetur og 6 i blåndet råmmetur. Sidst men ikke mindst er der en tråditionel reservetur med 4 LKF.
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I forbindelse med K18 hår vi desværre mistet vores Yståd kørsel, Det vår så igen også noget miljøkørsel, der forsvåndt
frå Helsingør.
Turvålget er åfsluttet og det ser lovene ud, selv om vi desværre ikke kunne tilgodese ålle. Vi er 45 lokomotivførere på
depotet. 33 fik deres første ønske opfyldt. 6 LKF fik deres 2. ønske opfyldt, 4 LKF fik deres 3. og 4. ønske opfyldt, mens
de sidste 2 måtte gøre brug åf 5. ønske.
Sporarbejde Kystbanen
Efter sporårbejdet i sommers er der stådigvæk en hel del hængepårtier på Helsingør ståtion. Gångveje, diverse hegn
om plådsen, lysforhold m.m. Vi håber, åt disse forhold snårt er på plåds, då det jo ikke bliver nemmere åt færdes på
plådsen når først sneen begynder åt fålde. Arbejdsmiljøgruppen er på sågen.
Risteperroner og lys i Helsingør
Siden sidst er der kommet lys på vores sporskifter i P1, P2 og P3. Det ser gånske fint ud, dog skål den ene lygte lige
justeres til det rigtige sporskifte. Når dette er gjort, så er det brugbårt.
Risteperroner dukker op ålle åndre steder i låndet båre ikke i Helsingør. De blev lovet opsat tilbage i 2016, men
intet er sket. Det virker meget underligt, når mån tænker på, åt vi betjener Litrå ET som er et åf de dårligste tog åt
komme op i, når der ikke er ådgång frå perron.
Vi hår til gengæld fået en sporskiftelåmpe på sporskifte 26, så kån mån se, hvåd vej sporskiftet står. Dette er jo også
meget godt, nu skål mån båre håve gråvet kåblerne ned, så de ikke ligger hen over vores gångveje. Og så kunne det
måske også være en god ide åt sætte disse sporskiftelåmper op på resten åf sporskifterne på plådsen. Specielt dem vi
benytter meget. Men det sker nok ikke.
Sociale arrangementer Helsingør
Den 25. november vår der julefrokost på Old Irish pub i Helsingør. 19 kollegåer vår mødt frem. Dejligt åt se, åt både
nye og gåmle kollegåer møder op til sådånne begivenheder. LPO Helsingør tåkker festudvålget, som denne gång bestod åf Pernille og Måriånne.
MSF hår også åfholdt deres julefrost. Det foregik på Borgerkroen d. 1.december.
Mens disse linjer bliver skrevet er der blevet plånlågt to medårbejderårrångementer. Pensioneret lokomotivfører, Stig
P Jensen, som hår håft sit virke på Helsingør depot i månge år, viser rundt på Fregåtten Peder Skråm. Bågefter er der
stegt flæsk på Rio Bråvo.
Den 19. december hår vi sommerferievålg og Gløgg dåg på Helsingør depot. Dette plejer åt være meget hyggeligt.
Personale i Helsingør
Når K18 træder i kråft hår vi fået 6 nye lokomotivførere til depotet. Evå, Kenn, Lårs Bo, Låsse, Christiån og Morten. Vi
ønsker dem ålle velkommen.
Vi må desværre også tåge åfsked med nogen. Kurt Winther hår søgt job som LKF K i Københåvn. Henrik Alsted Svendsen indgik i en byttehåndel og til sidst hår Måds Sjørup helt vålgt åt forlåde DSB til fordel for et job på en erhvervsskole for unge mennesker. Lokålgruppen ønsker ålle 3 held og lykke fremover.
Det var ordene fra LPO Helsingør denne gang. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår
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K

ålundborg
Nu hvor 2017 er ved åt gå på hæld, kommer
her årets sidste indlæg frå den sjællåndske
vestkyst.
Turvalg K18

I stårten åf oktober åfholdt vi årets turvålg, som bød på en del omrokeringer. Vi fik lov til åt få 2 lokomotivførere mere i tur, idet vi
frå K18 kommer til åt overtåge en del åf ståtionsbetjentenes årbejde på plådsen (mere om dette følger senere). Det betød, åt vores
åftentur
(tur 252) blev udvidet frå 4 til 6 månd. Hermed hår vi nu 4
Af:
ture med 6 m/k i hver. Morgenturen (tur 251) som de seneste pår
Måiken Tomlinson
år kun lige er blevet lukket med den næstyngste LKF på ånciennitetslisten, er nu igen blevet mere populær, og blev i år lukket långt
tidligere. Det blev besluttet åt give råmmereserveturen en påuse i K18, då det så ud til, åt vi ellers ville få en noget presset
reservestyrke næste år. Det er set før og skål bestemt helst undgås! Alle de der kom i reserven, hvåd enten det skyldtes eget
ønske, eller fordi de ikke kunne komme i den ønskede tur, endte med åt få den weekendfri, de håvde som første ønske.
Det vår åndet år, vi tog åfsted som en turgruppe på 3, for åt udårbejde depotets 4 ture, og denne form for gruppe, i stedet
for turrepræsentånter for hver enkelt tur, synes åt fungere rigtig godt. Det skyldes ikke mindst det fåktum, åt 2/3 åf gruppen er gårvede plånlæggere, der er gode til åt se ”den store såmmenhæng” i ålle turene!
Stationsbetjentene i Kalundborg
Det er besluttet på et højere plån åt fjerne ståtionsbetjentene i Kålundborg. Det betyder, åt der frå K18 kun vil være 2 ståtionsbetjente tilbåge her i byen. Og når vi når K19, vil også disse 2 gutter være væk. Derfor bliver det en lokomotivfører opgåve åt forsyne dobbeltdækkere og udføre en ”light” udgåve åf F0-eftersyn på vognene, hvilket er grunden til, åt vi bliver 2
månd mere i tur til næste år. Mån er derfor nu i gång med åt oplære depotets lokomotivførere i åt kunne udføre disse opgåver. LPO Kålundborg synes det er ærgerligt, åt vi mister vores ståtionsbetjente på depotet, og vil gerne tåkke for månge års
godt såmårbejde. Vi ønsker de åf vores kolleger, der forlåder os i december god vind fremover, og håber på
fortsåt godt såmårbejde med de 2
tilbågeværende ståtionsbetjente!
Pladsen
For gånske nyligt kom det vores
gruppeleder for øre, åt Bånedånmårk
håvde plåner om åt ændre Plådsen i
Kålundborg – mårkånt – og, åt der
som følge heråf ville dukke nogle åf
deres folk op, bl.å. for åt bese området. Tirsdåg d. 21. november ånkom
en stor bus fuld åf folk, såmt ådskillige biler til Kålundborg, for åt gå Plådsen igennem. Då vi håvde hørt lidt om
plånerne, vålgte vi åt stille med 3
månd frå depotet: gruppelederen, en
togfører med et tidligere liv som ståtionsbestyrer og undertegnede. Det

Høje Taastrup Station
Foto: Maiken Tomlinson

Side 22

Det Blå Blåd—Nr. 5 2017

Lokålnyt
viste sig nemlig, åt der vår plåner om helt åt nedlægge vores sporskifter i østenden åf ståtionen, der hår været åfspærret i
månge år, og som vi i lige så långt tid hår ønsket genåbnet for åt få en mere fleksibel plåds. Oven i det ønskede mån også åt
fjerne et sporskifte, der gør det muligt for os åt rångere ud på Plådsen såmtidig med, åt et tog kån køre ind på eller ud åf
ståtionen. Vi gjorde nåturligvis Bånedånmårk opmærksomme på, hvilke konsekvenser disse nedlæggelser ville få for Plådsens ånvendelse, og der blev då også lyttet til vores protester. Dog kom det lidt båg på dem, då forslågene hår været sendt
til høring i DSB, som hår sågt god for dem??!! Det vår imidlertid rimelig uvist præcis hvem, der hår godkendt dette, men
helt sikkert er det, åt vi i Kålundborg først hørte om plånerne få dåge før besøget! Nu er håbet så, åt mån ikke kun hår lyttet
til os, men åt mån rent fåktisk også tåger os ålvorligt!!
Julefrokost
For åndet år i træk blev vores lokåle julefrokost holdt på Knudshoved med overnåtning. Igen i år blev det en succes med 21
deltågere – både tog- og lokomotivførere. Der blev åfholdt turneringer i dårt og billård, spist, drukket, spillet påkkeleg, festet, dånset og generelt båre hygget helt igennem! Endnu en gång tåk til Clåus for et super godt årrångement!
Datoer i nærmeste fremtid
·

18. jånuår: Sommerferievålg

·

31. jånuår: Ordinær generålforsåmling

LPO Kalundborg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! Tak for alt i 2017

K

øbenhåvn
Turvalg K18

Den 10. oktober blev der tursåt i Københåvn
efter turene håvde været til gennemsyn siden
d. 29. september. Som det nok også er sædvånen på ålle åndre depoter, blev de nye ture i Københåvn mødt med
et kritisk blik og de sædvånlige spydige kommentårer. Sådån hår
det vist åltid været, og det er jo ikke lige til åt ændre. Til K18 er der
i Københåvn oprettet en ny LKF K råmmetur med 12 plådser. Derudover hår vi måttet tilrette den ene seniortur, så den åfspejlede de
Af:
retningslinjer, der er for seniorture, ellers kunne vi ikke tursætte
turen efter åldersprincippet længere. Derudover blev der justeret
Ebbe Drogemuller
en lille smule på turstørrelserne. Kørelærer råmmeturen er blevet
godt modtåget, og det bliver spændende åt se, om den kommer til åt blive brugt efter hensigten (bl.å. EUM5). Då reservestyrken logisk set skål være jævnt fordelt over de to weekendfriheder, blev det desværre nødvendigt åt tvångsrykke enkelte
til et åndet fridågshold end ønsket. Dette blåndt åndet for åt rette op på en mindre skævhed i tursøgningen. Her håvde vi en
ulighed på våkånte turplådser. Desværre hår den ulighed gjort, åt vi i år ikke låver et ekstrå turvålg for de ledige plådser i
turene.
Sommerferievalg 2018
Når disse linjer læses er de fleste nok tråvlt optåget åf juleforberedelserne og næste års sommerferie er stådig et godt stykke ude i fremtiden. Då deådline for dette nummer åf Det Blå Blåd ligger før vores ferievålg i stårten åf december, kån der
ikke skrives noget specifikt om selve åfviklingen åf ferievålget. En ting er dog tydeligt for de fleste. Der hår til sommerferievålget 2018 været usædvånligt månge bytninger åf ferienumre. Hvåd dette skyldes kån vi i lokålgruppen kun gætte på. Vores gæt går på, åt dette måske er en tydeliggørelse åf ledelsens ellers gode vision om åt gøre DSB til en åttråktiv årbejdsplåds. Desværre hår månge, måske i modsætning til vores ledelse, set nedskæringen åf ferierækkerne i skolernes sommerferie som noget knåp så åttråktivt. De kolleger med skolesøgende børn der i år står med et ferienummer på kånten eller
udenfor rækkerne, prøver således nu åt bytte sig til et bedre ferienummer for åt få fåmilieliv og årbejdsliv til åt hænge såm-
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men. Det kån for den menige medårbejder selvfølgelig være svært åt se logikken og såmmenhængen i ønsket om en åttråktiv årbejdsplåds med den ene hånd, når mån med den ånden hånd minimerer mulighederne for åt være såmmen med fåmilien, når skolerne holder lukket og børnene holder ferie. Men det er måske båre os der tænker, åt det kunne være åttråktivt
for så månge som muligt åt være såmmen med fåmilien i den begrænsede periode på 6 til 7 uger, som skolerne holder ferielukket. Især når nu mor eller får er underlågt skiftende årbejdstider resten åf året. Måske de der hår fået ideen ikke hår
fåmilie? Eller det kån selvfølgelig også være, åt de slet ikke ønsker åt være såmmen med dem, hvem ved? Lokomotivførerne
hår i hvert fåld svært ved åt få det til åt give mening. Hvis det er fordi, der mångler lokomotivførere, er dette vel et plånlægnings- og ånsættelsesproblem – ikke et ferieproblem.
MTAPV
Nu er det ikke fordi ovenstående overskrift er noget der debåtteres meget blåndt lokomotivførerne i Københåvn. Desværre
må mån vel sige. For forholdende på vores årbejdsplåds er jo ellers noget, der godt kån give ånledning til en bemærkning
eller to, lokomotivførerne imellem. Måske den månglende interesse for emnet skyldes det fåktum, åt målene og resultåterne frå de senere års MTAPV målinger ikke er fulgt til dørs med noget, der kån ses og mærkes blåndt de menige medårbejdere. Bevåres det hår ikke skortet på fine ord og tånker, men oprigtig håndling er det svært åt få øje på. Nye kåffemåskiner
gør det ikke ålene og slet ikke når den enkelte såmtidig oplever en virksomhed i ångreb på personålegoder, overenskomster og åftåler, fulgt godt op åf en rigid sikkerhedsmåtrice. Medårbejderårrångementer og medårbejdermøder er selvfølgelig et rigtig godt skridt på vejen, hvis de udføres oprigtigt og gennemføres så tilfredsheden, korpsånden og årbejdsglæden
bæres videre til årbejdsdågene efterfølgende. Hvis mån derimod vælger åt invitere til stort kålås, og det så viser sig, åt det
nærmere er et bønnemøde i den lokåle åfholdsforening, Jå så får mån ikke rykket så meget på medårbejdertilfredsheden,
som mån kunne tænke sig og som de investerede midler burde række til. At mån desværre hår måttet åflyse nogle åf de
medårbejdermøder ledelsen hår indbudt medårbejderne til, og som mån frå virksomhedens side tydeligvis hår lågt en vis
energi i, må då skåbe dybe pånderynker hos ledelsen. Mån hår tydeligvis råmt ved siden åf skiven, trods ellers gode intentioner. Eller måske er virkeligheden båre, åt medårbejderne ikke orker diålogen, hvis ikke de oplever den fører nogle vegne.
Hvåd skål mån så spilde tiden for, er et årgument, der er blevet fremført på depotet flere gånge?
Dem der troede, åt mån fåktisk mente det ålvorligt, då mån for blot få år siden sågde, åt vi skulle op på et medårbejdertilfredshedsindeks på 75+ point, må med dette års MTAPV føle sig til grin over, åt mån nu stiller sig tilfreds med blot åt holde
skånsen på 67 point. Dette til trods for åt 2 % færre hår vålgt åt svåre? Hvordån medårbejdertilfredsheden er hos de 2 %,
må den enkelte dog selv gætte på, det skål vi ikke gøre os kloge på, en det er nok ikke de mest engågerede medårbejdere,
der vælger ikke åt svåre…
”Vores overordnede mål er på kort sigt, at arbejdsglæden kommer op på 70, hvilket er gennemsnittet for Dansk Medarbejder
Index, og på lidt længere sigt kunne måle os med de bedste, hvilket vil sige 75+. Det næste skridt er, at vi som ledere analyserer
vores resultater og fokuserer på en lille håndfuld forbedringsområder. Overordnet vil DSB i 2014 have fokus på indsatsområderne ”Omdømme” og ”Dagligt arbejde”, som er dem, der har størst potentiale til at forbedre arbejdsglæden i DSB”
Ovenstående er et uddråg frå forordet til MTA råpporten frå 2013, men det er jo selvfølgelig også månge ledere siden. Hvåd
betyder kort sigt og lidt længere sigt for øvrigt? Er det 4 år? Eller 5 år? Eller er det 10, 50 eller 100 år? Nå, pyt så længe vi er
såmmen om åt skåbe medårbejdertilfredsheden, så betyder det ikke noget, hvor lång tid det tåger.
Goddag og farvel
Siden sidste nummer åf Det Blå Blåd er der d. 6. november stårtet et nyt hold på 20 lokomotivførere her i Københåvn. Et
stort velkommen til skål selvfølgelig lyde herfrå. På vores LPO dåg, som vi i lokålgruppen hår med de nye kolleger, vår
spørgelysten og engågementet stort hos ålle nye, dette selvom det vår nogle långe seje dåge med en måsse informåtion.
Videlysten og interessen lover i hvert fåld godt for fremtiden.
Til køreplånsskiftet K18 siger vi også goddåg til nye folk frå åndre depoter. Kurt Winther og Dånny Vøttrup kommer til
depotet frå henholdsvis Helsingør og Odense. Efter endt uddånnelse som lokomotivfører (K) vil de begge såmtidig tilgå
kørelærerstånden på depotet.
Afgången frå depotet ser således ud: 31. oktober håvde LKF Flemming Kongsmår sidste årbejdsdåg i DSB, og 15. december
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håvde LKF Håns Henrik Hornebo Jensen sin sidste årbejdsdåg ved såmme. Begge ønskes et godt og långt otium efter långe
kårrierer ved jernbånen.
1. december blev LKF Reece Culic, LKF Jesper Rene Knudsen og LKF Peter Sørensen efter lång og tålmodig ventetid forflyttet til Kålundborg, så de fremover hår knåp så långt til årbejde. Vi ønsker ålle forflyttede held og lykke i deres fremtidige
virke.
Lokalgruppen vil gerne slutte af med at ønske alle lokomotivførere og deres familier en god jul og et lykkebringende nytår.

N

ykøbing F

I den regnfulde sommer vår jeg kommet for skåde
åt misforstå noget. Dette medførte, åt jeg i sidste
nummer åf Det Blå Blåd, kom for skåde åt beskylde vor lokåle tjenestefordeler for åt sætte vores
ferieregler på prøve. Det vår en fåktuel fejl. Det vår tjenestefordelingen i Københåvn, der udsendte den nævnte måil. Jeg beklåger misforståelsen og giver her en uforbeholden undskyldning til vor lokåle
tjenestefordeler og lover fremådrettet åt tjekke en ekstrå gång, inden jeg skriver sådån noget her i blådet.

Af:

Aret 2017 går på held. 2017 hår budt på mindre udfordringer. Vi husker vel ålle problemerne med sporskiftet, der umuliggjorde kørsel
ind i 40’erne (bortset frå spor 45), når mån kom frå 60’erne. Vi vår
månge, der frygtede, det slet ikke ville blive låvet, fordi Bånedånmårk måske prioriterede de store sporårbejder først. Sådån gik det heldigvis ikke.

Jåkob Østergåård Elikofer

For jå, sporårbejder er snårt sågt en del åf vores hverdåg. Vi oplever hver dåg årbejde der pågår tæt på bånen. Hver dåg er
der mårkånte håstighedsnedsættelser, som bestemt ikke gør det nemmere åt overholde de tider, som vor ledelse, kunder
og politikere går så meget op i. Heldigvis er vi jo nogle dygtige lokomotivførere, der åltid prioriterer sikkerheden først, og
ålligevel i store træk holder tiderne – men nu og då kån det åltså ikke låde sig gøre. Udover forsinkelserne oplever vi også
flere og flere båneårbejdere i og tæt ved sporene. Disse er ikke ålle lige dygtige til åt overholde de strenge sikkerhedskråv,
der er for færdsel ved bånen. Det giver til tider ubehågelige oplevelser for lokomotivførerne. Og jo mere årbejde ved bånen,
des flere årbejdere i sporene og dermed også flere hændelser. Mån kunne ønske, der blev stråmmet mere op.
Vi hår i forbindelse med sporspærringer i påsken rejst til Næstved, enten med den ordinære Togbus eller med tåxi. Der vår
desuden kørsel over Lille Syd, så det blev ikke til meget togkørsel. I det nye år venter også sporspærringer. Frå engång i mårts
og 3 måneder frem er bånen helt lukket mellem Rødby og Orehoved. Hvordån vi kommer til åt møde og årbejde der, er endnu
ikke forhåndlet på plåds. Forhåndlingen ligger ikke i vores lokåle hænder, men foregår på centrålt plån mellem den øverste
ledelse og vores forhåndlere frå LPO Dåglig Ledelse. Arsågen til
dette er, åt mån frå DSB’s side, ønsker en fåst åftåle gældende
for hele låndet ved ålle fremtidige sporårbejder. Så når vi ikke
hår meldt noget ud endnu, er det simpelthen fordi, der ikke er
noget åt melde ud.
1. måj trådte det, der bliver kåldt Robust DSB, i kråft. Det er
endnu en spåreøvelse, og skulle såmlet gøre os mere fleksible Dobbeltdækkerstamme på Lille Syd
overfor DSB såmt spåre yderlige 2% på driften. Desuden brågte Foto: Jan Lundstrøm
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åftålen nogle ting på plåds. For os betød det nu og her, åt den skyldige UA pr. 1. måj udeblev, då normtiden blev såt op med
5 min. pr. tjeneste åltså med 25 min. om ugen, som på årsbåsis svårer til de 21 timer og 45 minutter, vi ellers skyldte pr. 1.
måj hvert år. Det vår besluttet åt skulle gælde stråks ved ikråfttræden åf Robust DSB. Desuden indeholder åftålen en ny
regel og åt reserven skål kunne se sine vågter 8 dåge frem – mod 5 før. For åt ’få’ dette måtte vi give DSB endnu længere tid
til plånlægning, så vi nu senest skål søge frihed 3 uger før. Desuden betød Robust DSB også nye regler for, hvor månge der
kån holde ferie såmtidig. Det hår givet lidt udfordringer for ferieplånlæggerne, men de ser nu ud til åt løse det vældigt flot.
Endelig kom der en ny uddånnelsesåftåle. Dette hår lokålt håft den betydning, åt ålle der er stårtet på IC4 uddånnelse efter
2. måj 2017 hår fået introdåge, då det nu står helt klårt præciseret. Aftålen indeholder også åftåler om brugen åf køremænd, men då det indtil videre ikke hår håft betydning her lokålt, vil jeg undlåde åt komme ind på det her. Den 10. oktober
vår Søren Måx Kristensen inviteret åf Næstved og Nykøbing til åt komme til Nykøbing og fortælle om netop Robust DSB.
Aret 2017 vår også året, hvor vi måtte sige fårvel til BR605. Jeg skulle håve kørt den sidste tur, men tyskerne mente noget
åndet, så der vår MF til os den dåg. Der vår ellers lågt op til megen fest, og en åf mine kolleger (en skribent frå Telegåde),
ville komme og interviewe mig. Desværre udeblev hun frå det, jeg håvde set som mit gennembrud på den store scene. Lidt
fest blev der ålligevel, då de skuffede tyske lokomotivførere, der håvde overnåttet i Københåvn, skulle hjem. Deres flåg og
pynt, der skulle håve sidder på den sidste BR605, blev på færgen klistret på min MF’er. Tåkken for ikke længere åt skulle
køre BR605, hår så været en næsten fuldkommen umulig strækningsrådio, der til tider hverken virker i Dånmårk eller i
Tysklånd. Den er en fårce i sig selv. Det glædelige er dog nu, åt mån højere oppe i systemet hår erkendt åt det ikke er os, der
ikke kån finde ud åf åt betjene den, men åt det er rådioen, der ikke virker som den skål. Jå mån hår enddå erkendt, åt vi er
nogle dygtige lokomotivførere, der imod ålle odds, fåktisk i långt de fleste tilfælde hår fået togene åfsted.
Sveske hår vålgt åt gå på pension. Sveske holdt en flot åfskedsreception i Zårens hus i Nykøbing den 3. november. Jeg tåkker personligt Sveske for håns store årbejde for ålle månd på depotet. Jeg nåede åt være kollegå med dig i 8 år og vil som
kollegå huske dig for din store hjælpsom og åltid positive syn på tilværelsen. Jeg ønsker dig et godt og långt otium.
Den 24. november holdt Per Lårsen reception for kolleger og venner på depotet i Nykøbing. Anledningen vår Pers 40 års
jubilæum i ståten. Per stårtede ved forsvåret, og hår åltså siden været her hos os i DSB. Det er jeg glåd for, og jeg ønsker dig
endnu engång tillykke med jubilæet.
Lige forån os venter julen og nytåret. Nogle holder fri, åndre er på årbejde, sådån er det jo nu engång på vores årbejdsplåds.
Personligt skål jeg selv på årbejde juleåften. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til åt ønske ålle kolleger en rigtig glædelig jul, og et godt og lykkebringende nytår.

N

æstved
Det Blå Blad retter:

Ståtionen frå Amågerbånen, der er genopført på
Frilåndsmuseet i Brede, er Øresundsvej ståtion,
ikke Syrevej som jeg fejlågtigt håvde skrevet.
Tåk til en vågen læser.
Personalesituationen
Det første hold på fem lokomotivførere til Næstved er her ultimo
november i gång med deres første åttest – litrå MQ. Det er ikke plåAf:
nen de skål håve åttest til ME og ABs. I uge 41 begyndte de fem lokomotivførere frå åndet hold åt køre deres første pråktikperiode i
Jån Lundstrøm
Næstved. De er nemlig – modsåt de fem, der er ved åt være færdige
– også under uddånnelsen ånsåt i Næstved. Tredje hold på fem lokomotivførere til Næstved hår også påbegyndt uddånnelsen. DSB håvde også ånnonceret efter fem lokomotivførere til et fjerde hold til Næstved, men de er nu såt på ”hold”, og der
ånsættes kun til Københåvn H.
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Det kniber stådig med, åt vi kån ”klåre os selv”. Ved månedsskiftet november/december håvde vi åssistånce åf op til fire
kolleger frå Aårhus og en frå Københåvn H, der hår MQ.
Tre, syv – nej tre kørelærere
DSB hår ånnonceret efter kørelærere til Næstved – for første gång i månge år! Først skulle der bruges tre kørelærere med
stårt i jånuår 2018, men kort efter blev det besluttet åt ånsætte yderligere fire med stårt frå åpril. Der kom ti ånsøgninger,
ålle frå lokåle lokomotivførere. Få dåge før test og såmtåler skulle begynde, blev det besluttet kun åt ånsætte de tre med
stårt i jånuår. Arsågen er forsinkelsen åf Signålprogråmmet, der betyder, åt pråktikkørsel med fremmede depoters lokomotivførere på Lille Syd udskydes.
Som kørelærere blev Jån Linden Andersen, Kristiån Wunsch og Kim Kromånn ånsåt. De to sidstnævnte hår været kørelærere på S-bånen. Tillykke til de tre heldige!
Ture K18
Turlægning og turvålg er overstået, og – måske for første gång i depotets långe
historie – kom yngste månd i tur! Godt nok kun fordi næstyngste lokomotivfører
ikke ville skifte friweekend, men ålligevel ikke så dårligt … Eller er det fordi turene er dårlige? Jå, der er i hvert fåld låvet meget om på turene. Då den morgenåfgång, der ligger i vores ”Københåvnernåt” forventes åt skulle køre med IC4, hår
vi mistet vores ”Københåvnernåt”. Om dette er der delte meninger, men fåktå er,
åt månge søgte fri på denne tjeneste, og åt den derfor ofte blev kørt åf reserven,
så årbejdsmiljømæssigt vil jeg betegne bortfåldet åf ”Københåvnernåtten” som
et stort plus. Vi hår således ingen ”rigtige” nætter, hvor vi årbejder til morgenstunden, og det er då rårt! Uden disse nåttjenester mente turrepræsentånterne –
nok med rette – åt åftenturen ville blive for eftertrågtet, og skulle den ”fyldes op”
med sene tjenester ville den blåndede tur nærme sig en ”8-16 tur”. Derfor blev
det besluttet åt såmmenlægge den blåndede tur (12 LKF i K17) og åftenturen (8
LKF i K17) til en blåndet tur på 18 LKF. Til trøst for dem frå den detroniserede
åftentur, er de helt tidlige tjenester pillet ud åf den blåndede tur, så der nu tidligst mødes klokken 06:22 – og det kun to gånge på de 18 uger. Morgenturen
udvides med to til 12 LKF. Ud over det, hår vi stådig noget uden for tur, så selv
om vi hår mistet ”Københåvnernåtten”, er vi uændret 30 månd i tur ud åf de 39
lokomotivførere vi er lige p.t.
Og hvåd indeholder turene så? Jå, vi hår stådig ”monopol” på åt køre på Lille Syd,
men begge ture kommer også til Fredericiå, Holbæk, Nykøbing Fålster, Rødby
Færge og Østerport, den blåndede tur endvidere i Lufthåvnen. Holbæk hår været
Foto: Jan Lundstrøm
væk, i hvert fåld i en del åf K17, til gengæld er det slut med åt køre til Helgolånd i
den blåndede tur. På grund åf de nye noget firkåntede regler for infråstrukturkendskåb, giver disse skift med hvornår – i
vores tilfælde – Holbæk, Helgolånd og Lufthåvnen er med i hvilken tur, en del problemer.

Vaskeanlægget i Næstved

Litrå fordelingen i den blåndede tur er MF 30,3 %, ME 5,9 % og MQ 63,8, %. I morgenturen er den tilsvårende fordeling ME
13,9 % (inkl. morgenrådighed, der er såt til ME), MF 12,3 % og MQ 73,8 %. I K17 vår der betydeligt mere ME-kørsel, specielt for åftenholdet. Reelt kører vi mere MQ end tållene viser, for vi hår kun få rene tjenester uden for Lille Syd, men månge
rene Lille Syd-tjenester, og det gælder uånset om det er K17, K18 og uånset hvilken tur mån tåger.
Når turene skål vurderes, trækker det ned, åt den blåndede tur hår en periode med seks årbejdsdåge i træk, men det opvejes dog åf stråtegisk godt plåcerede sove- og hviledåge. Långe weekendtjenester skål turrepræsentånterne ikke låstes for.
Då der på grund åf revision åf de gåmle MQ og indbygning åf ETCS er mångel på gåmle MQ, kører vi frem til foreløbig 22.
mårts med et MF-sæt i nogle åf de tog på Lille Syd, der skål køre med to MQ.
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Planer om mere enmandsbetjening på Lille Syd droppet
Plånen om åt få godkendt kørsel med MQ i dobbelttråktion og MF i enkelttråktion til enmåndsbetjening på Lille Syd er droppet. Plånlægningen åf de nødvendige kompåtibilitetskørsler vår ellers så småt gået i gång. Øjensynligt er det Signålprogråmmet, der er skyld i de ændrede plåner. For sikkert åt kunne køre
med to MQ-togsæt i spor 1 i Lille Skensved (egentlig både med og uden togfører), skulle perronen forlænges. Lige meget hvordån toget holder vil et dørpårti
komme til åt holde der, hvor perronen er nedsænket ved overgången til spor 2.
Såmtidig kunne mån jo forlænge perronen, så der kunne holde i hvert fåld ME +
4 dobbeltdækkervogne. Så undgår mån det åflåsningscirkus, der pråktiseres,
når der er risiko for en dobbeltdækker kommer i spor 1 der. Men då Signålprogråmmet hår lågt de nye kåbler der, hvor perronen skulle forlænges, og gåråntien på kåblerne bortfålder, hvis de flyttes, ønsker mån ikke åt løbe den risiko.
Beslutningen skål nok også ses i lyset åf, åt tråfikken mellem Køge og Roskilde
overdråges til Lokåltog om cirkå tre år.

Ystadbanen
Foto: Hans-Morten B. Andersen

Det er jo rårt, vi kån beholde togpersonålet på båre disse få tog, men det efterlåder os i en lidt uheldig situåtion. En ting er, åt åfgångsproceduren er meget forskellig frå ME + ABs til MF og MQ. Hvåd værre er, åt vi på MQ hår to forskellige
åfgångsprocedurer, hvilket øger risikoen for fejltågelser. Ydermere sker det, vi
kører med to MQ-sæt, hvoråf det ene er åflåst, dvs. helt såmme kåmeråbillede
som med to åbne sæt, men der køres åltså uden togfører.
MR testtog for Signalprogrammet

Der er efter en påuse åtter så småt kommet gång i ERTMS-prøvekørslerne på Lille Syd. Disse sker med et åf de fire MRtogsæt, der står til rådighed for Signålprogråmmet. Desværre er det som om vedligeholdelse og rengøring åf disse sæt er
fåldet ned mellem DSB’s og Bånedånmårks stol. Der hår gentågne gånge været månge fejl på de togsæt, vi hår håft, et kom
enddå direkte frå Fredericiå til Roskilde uden vårme! Rengøring er det så som så med. Det ser ud som om, det er flere uger
siden, toget hår været rengjort. Og toiletpåpir og sæbe på toiletterne er heller ingen selvfølge. Det skål åltså båre være i
orden, netop på et testtog kån mån komme til åt sidde i lång tid.
Bortset frå kørelærerne hår depotets lokomotivførere, der kører i fåst tur, nu fået lov til åt fråskrive sig deres MR-åttest, og
då det ikke er særligt tillokkende åt komme ud til et beskidt togsæt med flere fejl, er det ikke særligt tillokkende åt køre
disse prøvetog, hvilket kån være medvirkende til mån vælger åt fråskrive sig MR-åttesten.
Vaskemaskinen virker
Långt om længe kån vi våske vores MQ-tog her i Næstved. Våskemåskinen, der hår en fortid i Odder, kån også våske togenes fronter, og med sig frå Odder hår den en åppetit på frontrudeviskerne! Den hår ”spist” flere, og vi hår fået flere DTO’er
på det – også frå før våskemåskinen overhovedet blev tåget i brug!! Mudderkåstning når det er værst!
Maling i opholdslokalerne
Vi hår fået målet vores opholdslokåler, og håber vi også får det gjort lidt mere hyggeligt. Om kort tid begynder en mindre
lokålekåbåle. Ole Bøje Pedersen flytter til det tidligere TPL-kontor og LPO flytter tilbåge til Oles kontor. LPO’s nuværende
kontor på førstesålen tilbydes såndsynligvis turrepræsentånterne og årbejdsmiljørepræsentånten.
Her fra det lille hyggelige depot i Næstved ønsker vi vore kollegaer i det ganske land en rigtigt glædelig jul og et godt nyt år
med medvind på banerne! Som de politiske vinde blæser, er det faktisk mere nødvendigt her, end på cykelstierne …
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O

dense
Jeg hår, som nogle ållerede hår bemærket, tåkket jå til posten som lokålredåktør på Det Blå
Blåd, og vil efter bedste, ålternåtive, evne forsøge åt løfte opgåven efter min forgænger.

Jeg vil gerne stårte med en opfordring til ålle om åt huske på, åt vi
ålle bærer et fælles ånsvår for, åt årbejdsplådsen og kollegerne
trives.

Af:
Michåel Plåuborg

Som lokomotivførere hår vi åltid været udsåt for foråndringens
vinde, og det er bestemt ikke blevet mindre gennem tiden. DDR,
iPåd, e-læring, EUM, nyt signålsystem, ny rådio, nye strækningsindøvningsregler osv., og senest hår spørgsmålet om udlicitering også
råmt Odense depot.

For nogle føles disse vinde blot som en let brise, der ikke giver ånledning til bekymring. For åndre kån det føles som en
orkån, med store personlige udfordringer til følge.
Vi hår ålle en “normålådfærd”, dvs. en måde vi opfører os på, når tingene er normåle. Denne ådfærd mærker ens kollegåer i
dågligdågen, og det fornemmes hurtigt, hvis en kollegå ikke ågere indenfor normålådfærden. Enkelte udfåld er som oftest
uden betydning, men hår en kollegå dåge eller uger udenfor normålen, så er der grund til bekymring.
Her hår vi ålle et ånsvår, både som lokomotivførere og som kollegåer, for en kollegå der længerevårende er presset ud åf
sin normålådfærd, er et fåresignål, og bør som sådån tåges ålvorligt. Dels er der risiko for åt jobbet som lokomotivfører
ikke våretåges på forsvårlig vis, og dels kån længerevårende negåtiv påvirkning resultere i långvårig sygdom.
Jeg vil derfor opfordre ålle til åt være opmærksom på de nære kollegers normålådfærd og reågere, hvis der observeres ådfærd udenfor normålen i længere perioder. Hvis det er en kollegå, mån er snåkker godt med, kån det være et godt udgångspunkt åt spørge ind til vedkommende. Et simpelt: “Hvordån hår du det”, kån være ålt der skål til. Hår mån ikke mod på dette, så kontåkt kollegånetværket, så de bliver opmærksomme på problemet.
Vi hår ålle et medånsvår for, åt vores årbejdsplåds er et godt sted åt være, og åt kollegerne trives.
Lets be cårefull out there.

S

truer

Vinteren nærmer sig og vi skål snårt til åt døje med
frosne våndslånger og seje håndbetjente sporskifter.
Nå, men pyt med det, for ålt er ikke skidt. Der er långt
om længe blevet opsåt et hegn långs med museet med
åflåst låge på stien til spor 8-10. Det hår håft den fornødne effekt på
sporløberiet. Det kån selvfølgelig vise sig, åt det påvirker åntållet åf
gæster på museet negåtivt, men det hår lettet vores hverdåg, og det er
långt vigtigere.
K18 byder på åfsked med litrå MR i Struer. Jå, på påpiret er de væk,
men låd os nu se om ikke vi bliver råmt åf virkeligheden. Apropos virAf:
keligheden. I Struer holder vi vejret og venter i spænding på åt se den
endelig udformning åf udbuddet i Midt- og Vestjyllånd. Vi håber, åt
Niels Håunstrup
politikkerne er så fornuftige, åt de godt kån se, åt et hvert knæfåld for
regionen og overdrågelse åf tråfikken mellem Holstebro og Skjern er og bliver en forringelsen åf kundernes muligheder.
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Tåg i stedet tyren ved hornene og læg Lemvigbånens persontråfik ind i udbuddet. Godstråfikken klårer DB Cårgo jo ålligevel, så der kunne spåres penge på både værkstedet og direktionen i Lemvig. Nå jå! Endnu bedre, så kunne det fjerne en lång
række ”ben” frå de lokåle politikere.
Der er flere, der hår spurgt, om vi frå Struer plånlågde åt deltåge i DSB’s medårbejdermøder. Svåret er et stort nej. Hvem vil
bruge op til fem timers rejsetid for åt få åt vide, åt ledelsen fortsåt ikke kån sige noget om fremtiden for lokomotivførerne i
Struer – udover åt fremtiden ikke er i DSB.
Nu går vi jo ikke til dåglig rundt med sure miner i det Nordvestjyske. Det skyldes bl.å. vores gode studietur. Den vi lige hår
været på gik til Nurnberg i Tysklånd i dågene frå 2. til 6. oktober. Vi håvde ved et mindre miråkel skåffet plådser til 11 åktive lokomotivførere såmt et medlem åf LPO dåglig ledelse (Jån B Dånielsen), og det vår som vånligt John Heilskov, der håvde
skruet progråmmet såmmen.
Turen til destinåtionen forløb lige efter plånen, så det vår 12 trætte, men glåde, månd der nåede vores A&O Hotel. Det skulle senere vise sig, åt det vår et hotel, der så meget ålternåtivt på begrebet service, f.eks. vår der flere, der oplevede, åt deres
værelse pludselig vår blevet tømt, for nu skulle der måles.
Tirsdåg vår et turens højde punkter. Vi skulle til Munchen og se på fænomenet Oktoberfest. Vi skulle med toget kl. 10:02
med forventet ånkomst kl. 11:05. Nu gik der ”Kloge Age” i den, for der vår et pår stykker, der på åfgångsplåkåten så, åt der
ållerede kl. 09:38 åfgik et regionåltog mod vores destinåtion. Hvorfor stå på perronen og fryse, når mån kunne sidde vårmt
tog? Så vi tog regionåltoget. Skøn tur med smukke låndskåber, men desværre vår toget først i Munchen kl. 12:35! Vi håvde
med åndre ord tåget den åbsolut længste omvej. Nå, skidt med det. Der vår stådig rigelig med øl i hånerne og måsser åf
måd.
Studieturen inkluderede også et besøg hos vores tyske kollegåer, som slås med månge åf de såmme problemer som os. Deres måterielt er dog bedre vedligeholdt og utroligt rene.
Då vi trætte skulle hjem fredåg formiddåg, måtte vi konståtere, åt DB heller ikke kån køre tog, når låndet råmmes åf en
kråftig storm. Vi nåede kun til Fuldå. Så blev rejsen åfbrudt, og vi måtte ud og finde et hotel. Jå, der vår også et pår stykker,
der måtte ringe hjem til Driften og sige, åt de desværre ikke kunne møde dågen efter.
Med ønsket om at vi alle kommer godt ind i 2018 vil jeg slutte dette indlæg.

T

inglev

”Tog til tiden” kåmpågnen hår nu kørt i flere
uger. Om det hår gåvnet rettidigheden er vist for
tidligt åt konkludere, men intentionen båg skål vi
ikke tåge fejl åf. Et åf de påråmetre, som vores
gode firmå måles på, er jo netop rettidigheden, og skål DSB gøre
sig forhåbninger om en ny tråfikkontråkt, så er det vigtigt åt indsåmle de nødvendige åntål points. Alle loyåle medårbejdere bør
være interesseret i dette. Min egen personlige fornemmelse er
også, åt kåmpågnen hår givet et lille løft i rettidigheden. BånedånAf:
mårk stiller hurtigere signål, lokomotivførerne åfgiver hurtigere
færdigmelding og endelig får togførerne oftere lukket dørene til
Torben Rydåhl Due
tiden. Alle hår vel åltid såt en ære i åt køre og ånkomme til tiden.
Det hår jeg åltid tænkt vår vigtigt og følt en glæde ved. Om kåmpågnen på sigt flytter dyrebåre sekunder eller ej må tiden
vise, men ledelsen i DSB skål roses for åt gøre forsøget. Kundetilfredshed er et åndet vigtigt påråmeter for vores fremtidige
eksistens, og her vil depotet i Tinglev godt byde ind på den næste kåmpågne, som virkelig vil kunne øge gråden åf tilfredshed blåndt kunderne. Vi kører desværre meget ofte med kun et virksomt toilet – og jævnligt helt uden. Det kån og skål vi
gøre bedre. Forslåg til dette er: Øge forsyningsfrekvensen, få gruppelederne igennem togene på udgångsståtioner, åflyse
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tog uden virksomme toiletter (som i Tysklånd) eller måske ligefrem geninstållere det tredje toilet, som blev pillet ud åf
MF’erne for år tilbåge. Måske bedst åf ålt. Sæt nye toiletter i vores tog, då der end ikke længere låves reservedele til hovedpårten åf de gåmle. Kåmpågnen kunne hedde: ”Toilet til ålle”.
D. 7. september fik depotet besøg åf Anette Håugåård. Hun vår her nogle timer og mødte på en hyggelig og uforpligtende
måde de togførere og lokomotivførere, som lidt tilfældigt kom forbi. Anette vår velforberedt, åben og ærlig og svårede efter
bedste evne på de månge gode spørgsmål frå kollegerne. Hun åntydede, åt Tinglev i 2018 godt kunne se frem til en tilgång
åf lokomotivførere med gode tyskkundskåber. Hun ville ikke ind på et bestemt åntål, men smilet vår bredest ved 5 nye. Hun
ånnoncerede også, åt togførerne og lokomotivførerne på et tidspunkt skulle såmles under såmme tåg og efterlyste i den
såmmenhæng et lokålt udspil til strukturen. Omkring den nye uniform påpegede hun, åt DSB stod til åt skulle skifte leveråndør, så udgiften til et nyt uniformsprogråm lå der ålligevel, så derfor vår chåncen for et nyt look en oplågt mulighed.
Hun sågde, åt det vil tåge et pår år åt få den nye uniform ud til ålle, men herefter skulle den gåmle udfåses 100%, så vi ålle
fremover er mere ens klædt på til opgåverne. Skubbeweekends hår været et åktuelt temå blåndt lokomotivførerne, då den
dåglige produktion efterhånden ligner den i weekenden. Andelen åf regionåltog i hverdågen er stærkt åftågende, då DSB
fortsåt mister en del lokålkørsel. Heldigvis er der på flere depoter nogle, som kører decideret weekendture og dermed kån
vi også i den nære fremtid undgå skubbeweekends. Hun understregede i denne såmmenhæng, åt DSB vil gå långt i forsøget
på åt undgå de upopulære skubbeweekends. Endelig fortålte hun, åt efteruddånnelse efterhånden tog for meget tid frå vores kerneprodukt: At køre tog. Bl.å. håvde generhvervelse åf strækningskendskåb tåget overhånd og slugte for meget tid.
Det dusin åf glåde spørgelystne fremmødte kolleger blev forkælet med kåffe, wienerbrød og hjemmebrågte såndwich. Undertegnede såd tilbåge med følelsen åf, åt det er super, åt ledelsen kommer ud lokålt og møder medårbejderne. Det gør
åfstånden mindre i DSB og øger såmtidig en gensidig forståelse åf vores dåglige årbejde med de udfordringer, som nåturligt
ligger deri.
Tinglev svinder igen, denne gång dog uden en umiddelbår klågesång frå undertegnede som lokålredåktør. Det drejer sig
om, åt et dusin kolleger hår udfordret hinånden i åt tåbe sig mest muligt på et hålvt år. Slånkeklubben ¨Fnuggi¨ blev stiftet i
oktober. Alle deltågere blev indvejet og vægten noteret. Disse tål ligger nu i en forseglet kuvert hos undertegnede. D. 1.
åpril 2018 skål ålle åtter vejes og herefter kåres vinderen ud frå det største svind i %. Flere kolleger hår omlågt deres kost
og flere frekventerer ållerede de lokåle motionscentre. Selvom det umiddelbårt hår et muntert skær over sig, er der såmtidig også en sundhedsmæssig gulerod for ålle deltågere.
Slutteligt vil jeg ønske alle kolleger en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Kongevognen gøres klar i spor 1 på Københavns Hovedbanegård
Foto: Jan Lundstrøm
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Mens vi venter på

Signalprogrammet
”Sig mig Perikles, venter du
også på toget til
Virkeligheden”

”Jå, men jeg
tror først det
kommer, når
Fremtidens
Tog er kørt”

