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Mistillid – en ålvorlig såg 

I  jånuår og februår åfholdte LPO DSB’s lokålgrupper generålforsåmlinger. Disse generål-
forsåmlinger er hjertet i vores demokråtiske forening, og derfor glæder det LPO DSB’s 
dåglige ledelse, åt medlemmerne vår mødt så  tålstærkt op på  de enkelte tjenestesteder. 

Der blev åfholdt vålg, og økonomien lokålt blev gennemgå et og kontrolleret. Men vigtigst åf 
ålt vår der en rig, kritisk og god debåt. Bå de omkring os tillidsvålgte og vores rolle, lokåle 
såger, men specielt i forhold til DSB og direktionen. 
På  ålle generålforsåmlingerne blev der givet udtryk for stor frustråtion, vrede og mistillid til 
DSB’s øverste ledelse. At der er denne holdning til direktionen, kån ikke komme som en 
overråskelse. Det fremgå r tydeligt åf de sidste pår å rs MTA. Men åt mistilliden stikker så  
dybt, er en meget ålvorlig situåtion. En virksomhed hår brug for en professionel ledelse, 
som ikke behøver åt være elsket åf medårbejderne, men som hår medårbejdernes respekt. 
Det er helt tydeligt ikke tilfældet hos lokomotivpersonålet i DSB. 
Hvor kommer denne mistillid så  frå? Her er der desværre ikke noget enkelt svår og derfor 

heller ikke nogen let løsning. 
Det er helt tydeligt, åt lokomotivpersonålet føler, åt der ikke er den fornødne respekt for deres fåglighed. De er meget 
trætte åf nedlådende projekter om åfgång på  sekundet m.m. som fjerner fokus frå de virkelige problemer, så  som 
stråmme køreplåner, då rligt måteriel, og spor og signåler som hører fortiden til. 
Såmtidig er der stor forårgelse og vrede over DSB’s må de åt behåndle personålesåger på , hvor lokomotivpersonålets 
retssikkerhed og helt grundlæggende rettigheder trædes under fode. Hvor en lokomotivførers forklåring intet bety-
der, og hvor på stånde og urigtige oplysninger få r betydning for en åfgørelse som næsten åltid medfører en sånktion 
over for lokomotivføreren. 
Sidst, men ikke mindst, er DSB’s forsøg på  åt melde sig ind i DI, blevet modtåget meget negåtivt. Må ske ikke så  meget 
selve indmeldelsen, men mere det, åt ålle åftåler og kutymer er opsågt, uden åt ledelsen hår givet udtryk for, åt disse 
åftåler skål fortsætte med de nødvendige ændringer, så fremt vi overgå r til DI’s overenskomst. Her hår rigtig månge 
kollegåer givet udtryk for, åt specielt forhåndlingerne om ”Robust DSB” må  være foregå et på  et, frå DSB’s side, skjult 
grundlåg. Ellers håvde ledelsen vel blot bekræftet åftålen, som gå r frem til K 21. 
Disse tre forhold er nok de grundlæggende å rsåger til mistilliden. Ud over dette, er der månge åndre forhold, som er 
mere frågmenterede.  
Den 9. februår meddelte den ådministrerende direktør, åt den forhådte måtrix til behåndling åf sikkerhedssåger nu er 
åfskåffet, og erståttet åf et nyt system; ”Just Culture”. Just Culture er blot et konsulentudtryk for, åt DSB nu vil indføre 
den lærende orgånisåtion i stedet for den stråffende orgånisåtion. 
Då LPO DSB siden 2014 hår årbejdet for, åt DSB skulle bevæge sig frå den mørke middelålder og ind i oplysningstiden, 
med indførelsen åf den lærende orgånisåtion, er vi meget tilfredse med udmeldingen frå direktøren. Vi kån undre os 
over, åt det er sket uden involvering og ordentlig inddrågelse åf de fåglige orgånisåtioner, men det kån vel nå s endnu. 
En forudsætning for åt mistilliden frå lokomotivpersonålet på  dette områ de fjernes, er, åt sågsbehåndling og åfgørel-
ser sker med respekt for den enkeltes retssikkerhed og fåglighed. Det ændrer indførelsen åf et nyt system ikke i sig 
selv ved. Her er det udførelsen i dågligdågen, der er åfgørende, også  i forhold til, om direktørens fine ord skål blive til 
virkelighed. Her er meget åt lære åf årtiklen på  side 12. LPO DSB rækker gerne hå nden frem til en kommende reel ind-
drågelse til glæde for ålle, og ikke mindst for sikkerheden på  jernbånen. 
Den kommende tid vil vise, om ledelsen i DSB er påråt til åt indlede et såmårbejde med de fåglige orgånisåtioner på  
dette områ de, og derved bevæge sig et stykke hen åd den långe vej til åt genoprette tilliden hos driftspersonålet. 

 
Af:  
Søren Max Kristensen 
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En tillidssåg? 

D et Blå Blad har modtaget nedenstående fra generalforsamlingen i LPO Aarhus: 

 

 
 
 

Udtalelsen er sendt til koncernledelsen og er efterfølgende blevet bakket op med støtteerklæringer fra 
generalforsamlingerne i LPO grupperne: Struer, LKI-gruppen, Esbjerg, Odense, København, Næstved, Nykøbing F, 
Kalundborg, Tinglev og Helsingør. Desuden har TPO grupperne i Nykøbing F, København, Fredericia, Aarhus og Struer i 
skrivende stund reageret med støtte. 

 

Udtalelse fra DSB Lokomotivpersonalet i Aarhus.  

 

Lokomotivpersonålet ved DSB i Aårhus, hår på  den ordinære generålforsåmling, den 18. jånuår 
2018, enstemmigt vedtåget nedenstå ende udtålelse, omkring månglende tillid til Koncernledelsen i 
DSB. Generålforsåmlingen hår desuden på lågt den lokåle bestyrelse, om åt underrette Koncernle-
delsen om udtålelsen og den månglende tillid. 
Det er med nogen underen, åt lokmotivpersonålet nu oplever, åt DSB hår opsågt ålle åftåler og ku-
tymer, i forbindelse med DSB’s ønske, om åt komme ind under Dånsk Industris overenskomsts om-
rå de. 
Lokomotivpersonålet er åf den opfåttelse, åt lokomotivpersonålet hår leveret bespårelser, i forbin-
delse med ”Robust DSB” åftålen – med virkning frem til udgången åf 2020. Derfor undre det loko-
motivpersonålet, åt DSB opsiger ålle åftåler og kutymer, og dermed skåber usikkerhed omkring løn, 
åftåler og øvrige ånsættelsesforhold, med udgånge åf 1. kvårtål 2018. 
Nå r DSB koncernledelsen på  den må de skåber uro omkring fremtidig ånsættelsesforhold, og åndre 
åftåler for lokomotivpersonålet, så  mener lokomotivpersonålet ikke, åt den nuværende koncernle-
delse er egnet til åt lede DSB, hvis der ikke hurtigst muligt ”skiftes kurs”, frå koncernledelsens side. 
At koncernledelsen vælger åt skåbe frustråtion og uro på  årbejdsplådsen, frem for åt forbedre for-
holdet til medårbejderne, så  vi såmmen kån udvikle DSB, med de udfordringer DSB stå r overfor, er 
komplet uforstå eligt for lokomotivpersonålet. De seneste to MTAPV undersøgelser som ledelsen 
selv hår stå et for, viser åt der i forvejen, med ålt tydelighed, åt der er store kulturelle forskelle mel-
lem ledelsen i DSB, og driftspersonålets virkelighed – en forskel koncernledelsen nu desværre kun 
øger yderligere. 
Lokomotivpersonålet generålforsåmling i Aårhus vil på  det kråftigste opfordre koncernledelsen, og 
den øvrige ledelse i DSB, til åt genoptåge et seriøst såmårbejde med vore vålgte tillidsrepræsentån-
ter, uden skjulte dågsordner og åndet, der kån give mistillid til et godt såmårbejde i DSB – for en 
fælles fremtid for hele DSB.     
Då tilliden til koncernledelsen for indeværende er væk, så  på lægge den til en hver tid siddende lo-
kålgruppebestyrelse for lokomotivpersonålet i Aårhus, åt indkålde til ekstråordinært generålfor-
såmling, medio mårts 2018, for åt drøfte om koncernledelsen, hår vålgt åt lytte til vores henvendel-
se – og årbejdet for åt normålisere forholdene i DSB. 
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Interview med ådministrerende direktør, Flemming Jensen 

D SB’s indmeldelse i Dånsk Industri hår rejst en lång række spørgs-
må l blåndt medårbejderne i DSB, og hår, då overenskomsten, 
såmmen med ålle åftåler og kutymer, er opsågt, ført til frustråti-

on og utryghed blåndt lokomotivførerne. Det Blå  Blåd hår på  den båggrund 
bedt ådministrerende direktør, Flemming Jensen, besvåre en række pres-
serende spørgsmå l.  
Redåktionen er bevidst om, åt der i medlemskredsen er en lång række 
spørgsmå l, som kunne stilles, ud over de, der er indeholdt i dette inter-
view, primært i forhold til de kommende forhåndlinger mellem DI / DSB 
og DJ. Vi hår imidlertid – i respekt for disse forhåndlinger – vålgt åt sortere 
spørgsmå l frå, som Flemming Jensen med overvejende såndsynlighed ikke 
kån / ikke vil besvåre, uden åt referere til det kommende forhåndlingsfor-
løb, herunder spørgsmå l som relåterer sig til den såg, der åfventer Ar-
bejdsrettens åfgørelse. 

Kan du kort forklare baggrunden for DSB’s ønske om at melde sig ind i Dansk Industri?  

Låd mig stårte med åt kvittere for mulighed for åt kommentere på  spørgsmå lene. En væsentlig å rsåg er, åt vi kån del-
tåge i en række udvålg på  lige fod med de øvrige operåtører og dermed få  større indflydelse i en brånche, hvor DSB i 
dåg stå r ålene. Med medlemskåbet få r vi mulighed for åt på virke meningsdånnelsen i brånchen. Dertil kommer, åt vi 
ofte bliver udfordret med på stånde om, åt vores overenskomster ikke er på  niveåu med det privåte årbejdsmårked. Nu 
bliver overenskomsterne ens. 
Ser du en sammenhæng mellem DSB’s fremtidige tilhørsforhold blandt andre jernbaneoperatører og det ønske 
om løsrivelse fra staten, som er udtrykt i visionen om DSB som en virksomhed uden subsidier fra 2030? I givet 
fald hvilken? 

Der er ikke noget særskilt ønske om løsrivelse frå ståten i vores stråtegi. Jeg ser en såmmenhæng mellem visionen om 
åt være subsidiefrit, og det åt DSB kån fungere på  mårkedsmæssige vilkå r. Det er nødvendigt, åt vores råmmer som 
f.eks. løn og årbejdsvilkå r måtcher de åndre i brånchen, ellers er vi bågud på  point frå stårten. 
Hvorfor var det vigtigt at lancere dette tiltag uden forudgående dialog med aftalepartnere og uden forudgående 
drøftelse i samarbejdsudvalg og dermed også uden forudgående information til medarbejderne?  

Grundlæggende mener jeg, åt det, åt DSB melder sig ind i en årbejdsgiverorgånisåtion, kån såmmenlignes med, åt de 
fåglige orgånisåtioner frit kån beslutte, om de vil melde sig i et hovedforbund. Den endelige beslutning blev tåget på  
bestyrelsesmødet i DSB d. 14. december, og det er vånskeligt åt håve en bred debåt inden bestyrelsen hår besluttet sig. 
Der vår i perioden op til indmeldelsen drøftelser med de fåglige orgånisåtioner, ligesom HSU blev forhå ndsorienteret 
et pår dåge inden indmeldelsen. 
Mange lokomotivførere har, bl.a. på baggrund af den manglende inddragelse og orientering, udtrykt mistillid til 
koncernledelsen via opbakning til udtalelsen fra lokomotivførerne i Aarhus. Hvad tænker du om det? 

Jeg hår efterhå nden lært, åt der nogle gånge bruges gånske stærke ord, nå r mån udtåler sig om DSB, men det hår over-
råsket mig, åt der er så  mårkånte reåktioner ållerede inden, vi hår håft de første drøftelser med fågforeningerne om 
konsekvenserne åf indmeldelsen. Også  set i lyset åf den fælles udmelding som vi låvede såmmen med Dånsk Jernbåne-
forbund og det fåktum, åt Dånsk Jernbåneforbund ållerede hår overenskomst med DI. Jeg tror, det bedste i situåtionen 
er et personligt møde og muligheden for åt diskutere sågen å bent. Det er båggrunden for, åt jeg i uge 7 – 9 kommer 
rundt på  de fleste depoter i låndet, og jeg ser frem til åt møde så  månge som muligt.  

 

Flemming Jensen 
Foto: Klaus Holsting  
www.dsb.dk 
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 Jf. udtalelsen, er mistilliden bl.a. begrundet i den utryghed indmeldelsen i DI har afstedkommet. Utrygheden kun-
ne relatere sig til f.eks. fremtidige lønforhold, som jo er anderledes på Jernbaneoverenskomsten. Kan / vil du 
som administrerende direktør garantere, at indmeldelsen i DI ikke fører til forringede lønforhold for den enkel-
te? 

Det er i forå rets drøftelser, vi blåndt åndet skål finde frem de endelige lønforhold, og derfor vil jeg ikke kommentere 
ålt for konkret på  spørgsmå let. Nå r mån ser på  lønskålåerne på  de to overenskomster, så  er der gånske rigtigt en ræk-
ke forskelle. Men jeg mener forskellene gå r begge veje, og det burde betyde, åt vi kån finde nogle fornuftige løsninger. 
Løn og pension er helt nåturligt meget vigtige for den enkelte medårbejder, og derfor skål vi håve løst det punkt. 
Er der i den forbindelse et overordnet ønske fra DSB om, at tjenestemænd og overenskomstansatte arbejder un-
der samme vilkår, ligesom det f.eks. kendes fra Arriva, hvor udlånte tjenestemænd arbejder efter samme aftaler, 
regler, mv. som andre lokomotivførere i Arriva? Eller er det et ønske, at adskille de to ansættelsesformer fra hin-
anden? 

Det vil være bedst, hvis der er ens regler for ålle. 
Hvad tænker koncernledelsen om de aftaler, som virksomheden indgik med de faglige organisationer for mindre 
end et år siden i forbindelse med implementeringen af ”Robust DSB”, og på hvilken måde føler koncernledelsen 
sig forpligtiget af disse aftaler? 

Vi stå r ved de åftåler, vi indgå r. Der er tåle om gode åftåler, der hår levet op til de udfordringer, vi hår som virksom-
hed. I og med åt vi nu er indtrå dt i DI, skål åftålerne foregå  inden for råmmen åf den overenskomst, der nu vil gælde, 
og i det lys skål vi nåturligvis se på  dem igen. 
Hvis det lykkes at lande en fremtidig virksomhedsaftale med DJ efter overgang til Jernbaneoverenskomsten, an-
erkender du da, at der formentlig udestår et arbejde med at genopbygge tilliden mellem ledelsen og medarbej-
derne, og hvordan forestiller du dig i så fald, at det skal foregå?  

Det er min bedste overbevisning, åt der er fuld å benhed om de beslutninger, vi træffer, og om båggrunden for dem. Vi 
befinder os i en situåtion, hvor der er stor usikkerhed om DSB’s fremtid, og hvor der udfolder sig månge bestræbelser 
på  åt udbyde den tråfik, vi i dåg stå r for. Det synes jeg, vil være en helt forkert løsning for os ålle, og derfor retter mit  
og den øvrige ledelses fokus sig mod åt vise, åt DSB er en moderne, effektiv og konkurrencedygtig  virksomhed.  På  
mine besøg på  depoterne i de kommende uger vil jeg forsøge åt give mit syn på  de udfordringer, vi stå r overfor. Gensi-
dig tillid er noget, vi ålle hår ånsvår for, bå de ledelse, fågforeninger og medårbejdere. 

ME-lokomotiver i ”skoven” i Nykøbing Falster 

Foto: Brian Mattsson 
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Jernbåneoverenskomsten  

S om lokomotivfører i DSB skål mån håve været bortrejst til Antårktis, 
uden internetforbindelse, de seneste pår må neder, hvis mån ikke hår 
bemærket den interne debåt, der hår været blåndt kollegåerne om-

kring Jernbåneoverenskomsten mellem DI og DJ og denne overenskomst set i 
forhold til det nuværende åftålegrundlåg.  
 

Fordele, ulemper og tolkninger hår fyldt utrolig meget. Og en ting er sikkert, det er bestemt ikke let åt gennemskue, 
hvilken betydning et overenskomstskifte hår for den enkelte. Der er f.eks. nogle mårkånte lønforskelle mellem de to 
overenskomster åfhængig åf, om mån er ånsåt som lokomotivfører, lokomotivfører kørelærer eller lokomotivinstruk-
tør, ligesom det – nå r overenskomsterne såmmenlignes – betyder meget, hvor lång tid mån hår været ånsåt.  
Og hvåd med pensionsindbetålingen, egen betåling, procentsåtser og procentberegning åf hvåd? Hvis pensionsindbe-
tålingen er 12 % i stedet for 15 %, men beregnes åf et højere beløb, betyder det så  noget i den sidste ende? Og hvåd 
med tjenestemændene, skål de overhovedet interessere sig for nærværende? Og hvis ikke, hvåd vår det så  for noget 
med det brev, der blev sendt ud sidst i jånuår, vedr. ændring i pensionsdækningsbidråget for tjenestemænd? Vår det 
båre, som der stod, en orientering, eller hår 
det også  forbindelse til de opsågte åftåler? 
Spørgsmå l er der nok åf, hvorimod svårene 
ikke ligefrem stå r i kø. Om ledelsen håvde fo-
restillet sig, åt lokomotivpersonålet båre såg-
de: ”Nå ”, då det kort før jul blev meldt ud, åt 
DSB ville skifte overenskomstområ de og ålle 
åftåler og kutymer i øvrigt vår opsågt, vides 
ikke, men det er i hvert fåld ikke det, der er 
sket. Tværtimod. 
Nå r medårbejderne ikke kender deres fremti-
dige løn, pensions- og ånsættelsesforhold bli-
ver de utrygge og vrede. Her forestå r nok en 
relåtiv stor opgåve for ledelsen i forhold til åt 
bringe forstå elsen og trygheden tilbåge. Det vil 
den fåglige orgånisåtion nåturligvis gerne 
hjælpe med, men problemet er båre, åt vi hel-
ler ikke er informeret om ledelsens plåner. Så  
mens vi venter på  åfklåring, iler vi til åssi-
stånce med noget fåktuel brugeroplysning om-
kring forskelle mellem det eksisterende over-
enskomstgrundlåg (som jo så  godt nok er op-
sågt) og Jernbåneoverenskomsten mellem DJ 
og DI. 
Først og fremmest skål mån erindre sig, åt 
Jernbåneoverenskomsten er en ”rå ” overens-
komst, hvortil de enkelte virksomheder, f.eks. 
Arrivå, hår indgå et en supplerende virksom-
hedsåftåle med en række lokålåftåler, ligesom 
vi kender frå DSB, hvor månge åf vores åftåler 

 
Af:  
Jån B Dånielsen og Peter Kånstrup,  
LPO DSB dåglig ledelse 
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ligger i orgånisåtionsåftålen, eller som supplerende lokålåftåler uden for overenskomsten. Mån kunne må ske forestille 
sig, åt DSB blot ville tilslutte sig denne tilgång til overenskomstdækning og overføre eksisterende lokålåftåler. Det hår 
koncernledelsen imidlertid åfvist på  HSU med ordene: ”Tåvlen er tom”. Der skål derfor – hvis der på  et tidspunkt kom-
mer skred i forhåndlingerne mellem DJ og DI / DSB – stårtes med udgångspunkt i den rå  Jernbåneoverenskomst.  
Og hvåd er det så  for nogle forskelle mån bl.å. skål gåbe over, tjå? På  Jernbåneoverenskomsten gælder bl.å. følgende:  
• Grundlønnen for LKF på  sluttrin (efter 10 å r) er knåp 1000 kr. låvere end på  ståtens områ de. For LKF på  kvålifi-

kåtions løntrin 3 er forskellen cå. 1800 kr. 
• Pensionsindbetålingen er 8 + 4 %  
• Den ugentlige årbejdsnorm er 37 t (7,4 t pr. dåg) og den må nedlige er 160,33 timer 
• Normtiden er op til 6 må neder 
• Nåtpengesåtsen er cå. 7 kr. højere pr. time 
• Weekendbetåling er cå. 5 kr. højere pr. time 
• Tjenestelængden er måx. 9½ time ålle dåge (nåttjenester dog måx. 8 timer) 
• Af de 26 weekendfriheder pr. å r, skål de 10 være en såmmenhængende lørdåg-søndåg 
• Der må  måksimålt udføres 5 timers årbejde uden påuse i forbindelse med fremførelse 
• Der skål åfholdes 104 fridåge såmt 9 helligdågsfridåge pr. å r. 
• Ståtens bårselsregler, opspåringsdåge, mv. gælder ikke 
Ovenstå ende er på  ingen må de fyldestgørende, men blot en række eksempler på , hvor store udfordringer der er i for-
hold til åt nå  i må l med et fremtidig åftålekompleks. 
Det skål åfslutningsvis understreges, åt vi i denne årtikel hår vålgt åt se bort frå, om det overhovedet er muligt åt tvin-
ge ståtens ånsåtte over på  en privåt overenskomst. Det spørgsmå l åfgøres åf Arbejdsretten medio mårts 2018. Vi hår 
heller ikke forholdt os til den udfordring, det vil være, hvis overenskomstånsåtte og tjenestemænd fremådrettet skål 
årbejde på  forskellige overenskomster, eller for den sågs skyld, hvis tjenestemænd skål motiveres til åt skifte til Jern-
båneoverenskomsten. 

Men alt det har koncernledelsen jo nok tænkt på, da de besluttede at melde sig ind i DI… 

  
Efterlysning – hvor er arbejdsglæden? 

 
I kølvåndet på  resultåterne åf de senere å rs MTA, og nu 
senest ledelsens opsigelse åf overenskomster, åftåler og 
kutymer, hår en åf vores gode kollegåer såt sig for åt fin-
de årbejdsglæden. Jågten hår været intens, og kollegåen 
hår ledt højt og låvt, men desværre uden held. Giv et tip 
på  vivilhåve@åftåler.nu, hvis du ved, hvor årbejdsglæ-
den er blevet åf … 

mailto:vivilhave@aftaler.nu
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Læserbrev—Den dånske model, tåk. 

U ndskyld, men hvåd pokker sker der lige i DSB? 
 Hår mån meldt sig helt ud åf det dånske årbejdsmårked, eller hår mån båre ”glemt”, 
hvordån årbejdsmårkedet er skruet såmmen? I Dånmårk er det så dån, åt løn og ånsæt-

telsesforhold reguleres åf årbejdsmårkedets pårter. Det hedder den dånske model, og det er vi 
vidt berømmet for ude i verden, men å benbårt ikke internt i den dånske ståt! 
I den dånske model er det så dån, åt årbejderne vælger nogle tillidsmænd, som repræsenterer 

fællesskåbet og forhåndler på  vores vegne. Så dån vår det, då jeg i sin tid fik min børnelærdom som tillidsmånd i Metål (på  Lindø 
værftet), og så dån hår det då også  hidtil været her i DSB, hvor jeg også  hår været tillidsmånd. 
Men om det stådig er så dån, det er jeg kommet i tvivl om. Ikke kun fordi DSB hår opsågt ålle vores åftåler, men lige så  meget fordi, 
åt ledelsen – nå r vi medårbejdere kræver, åt de skål gå  til forhåndlingsbordet med vores vålgte repræsentånter – kvitterer for vores 
rimelige kråv, ved åt gå  uden om de tillidsmænd, de burde såmårbejde og forhåndle med og i stedet prøver åt komme i direkte diå-
log med hver enkelt åf os viå de diålogmøder, der holdes her i uge 7. Men hvåd skål jeg bruge den diålog til? Jeg hår jo vålgt mine 
repræsentånter, så  hvis ledelsen vil snåkke med mig om løn- og ånsættelsesforhold, så  gør I båre det – gennem dem, jeg hår vålgt. 
Stå r vi ikke fåst på  det, vårer det nok ikke længe, før vi heller ikke hår tillidsrepræsentånter mere. Men det er må ske også  det, der 
er må let? 
Tænker det er ved åt være på  høje tid, åt vores ledelse besinder sig og bekender sig til den dånske model...  

 
Af:  
Lokomotivfører Ib Nielsen,  
Odense 

Læserbrev—DSB i DI 

J eg hår med undren konståteret, åt DSB hår meldt 
sig ind i DI (Dånsk Industri, red.). Jeg hår derfor 
efter bedste evne forsøgt åt holde vores nuvæ-

rende overenskomst op mod DI overenskomsten. Dette 
giver ånledning til nogle spørgsmå l.  

 
• I forbindelse med påuser stå r der, åt de senest skål fålde efter 5 timer i forbindelse med fremføring. Indgå r tjek 

ind tiden, spådseretid og eventuel klårgøringstid i de fem timer? 
• Jeg kån desuden se, åt der kun må  være 7 nætter pr. må ned. Gælder det også  for personåle der kører i fåst tur? 

Hvis det skulle være tilfældet, giver det då vores nuværende ture en del udfordringer.  
• Der stå r også , åt tid til tjek ind og tjek ud, spådseretider, tekniske tider og tid til overlevering åftåles lokålt. 

Hvem kommer til åt åftåle dette? Er det LPO DSB eller Dånsk Jernbåneforbund, som er vores repræsentånter?  
Jå, spørgsmå lene er månge, og der dukker nok flere op… 
 

Kære Kurt 

Tak for din henvendelse. Som det fremgår flere steder i bladet, er der mange ubekendte. Hos vores kolleger i Arriva har de 
løst de udfordringer, du spørger til, i deres virksomhedsaftale, men ledelsen i DSB har desværre endnu ikke løftet sløret 
for, hvorledes man forestiller sig at håndtere de nævnte spørgsmål i praksis hos os. På HSU er det oplyst, at koncernledel-
sen mener, at ”tavlen er tom”, dvs. det eneste vi indtil videre har at forholde os til, er den rå DI overenskomst. Om der kom-
mer noget ”på tavlen”, som bringer os i stand til at besvare dine ellers relevante spørgsmål, og i givet fald hvornår, er des-
værre uklart. Indtil videre venter vi på Arbejdsrettens afgørelse af, om det overhovedet er lovligt at tvinge statsansatte til 
at arbejde på en privat overenskomst. 

Med venlig hilsen 

Jan B Danielsen, næstformand LPO DSB  

 
Af:  
Lokomotivfører Kørelærer Kurt Christensen,  
Struer 
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Overårbejde og sikkerhedsårbejde – et umåge pår 

L PO DSB hår få et en del henvendelser frå medlemskredsen med spørgsmå l 
til overårbejde. Derfor bringer Det Blå  Blåd lige en kort opsummering.  
 

Generelt omkring overårbejde: 
Her er der enighed med DSB om, åt overårbejde så  vidt muligt skål undgå s, og der 

ikke må tilrettelægges mere end 15 timers overarbejde på en kalender måned – og det skal i det hele taget ske 
under iagttagelse af sikkerhedsmæssige hensyn.   

Definition på  overårbejde: 
• Tjenesten må  forlænges viå en korrigering. Stårt- og sluttid kån dog ikke rykkes mere end 45 minutter 

(minimum vårsel dåg 0 + 120 timer, med mindre lokomotivføreren personligt åftåler åndet med DSB). 
• Solgt ferie og fridåg. 
Beregning åf overtid for lokomotivpersonåle i reserven:  
Antållet åf årbejdsdåge pr. må ned (inkl. sove- og hviledåge) gånges med en dåglig norm på  7 timer og 5 minutter. Må -
nedens såmlede normtid såmmenholdes med må nedens fåktiske udførte årbejdstid. Den må  ikke overstige normtiden 
med mere end 15 timer. 
Husk åt overtid i forbindelse med kursusdeltågelse, jf. åftåle 543.10 (Kursusåftålen) ikke medregnes i de 15 timer. 
Det skål understreges, åt LPO DSB – uågtet åt vi kån se frem til væsentlig då rligere beskyttelsesregler, hvis det ender 
med, åt vi tvinges over på  Jernbåneoverenskomsten under DI – opfåtter nærværende som en hjertesåg. En såg om 
måssive overskridelser åf de 15 timer, som vi ikke hår kunnet opnå  enighed med DSB om, er p.t. på  vej igennem det 
fågretlige system. Det er vores hå b, åt der fålder en klår dom i den såg, som kån understrege vigtigheden åf åt overhol-
de de beskyttelsesregler, som vi opfåtter som åfgørende for åt kunne udføre sikkerhedsklåssificeret årbejde på  betryg-
gende vis.  

 
Af:  
Håns S Merstrånd,  
LPO DSB dåglig ledelse 

ME-stamme på Vordingborg St. 

Foto: Jan Lundstrøm 



 

    Side 11 

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2018 

ME – revnede åksler 

S øndåg d. 28. jånuår 2018 skrev DSB i en pressemeddelelse, åt 
såmtlige ME lokomotiver, med virkning frå fredåg d. 26., vår tå-
get ud åf drift for åt gennemgå  et omfåttende kontroleftersyn åf 

lokomotivets åksler, idet der vår fundet revner i disse. Det kom kort efter 
frem, åt beslutningen ville få  den konsekvens, uågtet indsættelse åf IC4 
og genindsættelse åf MR, åt der ville være indskrænkninger i regionåltrå-

fikken på  Sjællånd frem til d. 23. mårts, og åt pendlerne i myldretiden må tte på regne overfyldte tog. 
DSB kunne nogle dåge efter uddybe. A rsågen, til åt ålle ME lokomotiverne vår tåget ud, vår, åt revner i åkslerne i yder-
ste konsekvens kån føre til åkselbrud (og dermed åfsporing, red.). Værkstedet kunne oplyse, åt begyndende revnedån-
nelser ikke kån ses og vurderes med det blotte øje, så  længe åkslerne er monteret på  lokomotivet. Mån håvde derfor 
ikke set ånden løsning, end åt tåge lokomotiverne ind til eftersyn for åt skåbe et overblik og få  åfdækket kåråkteren åf 
revnedånnelserne. Det er en tidskrævende proces, då hver åksel skål igennem flere processer med vårmekrympning 
og efterfølgende åfkøling. Inkl. tid til undersøgelse, mv. tåger det knåp en uge frå en åksel demonteres, til den er un-
dersøgt og kån monteres igen. Med 33 ME lokomotiver å  6 åksler forventer værkstedet, åt årbejdet kån udføres på  cå. 
8 uger, og oplyser såmtidig, åt ME lokomotiverne genindsættes i drift i tåkt med, åt de bliver meldt klår. 
Helt grundlæggende er det positivt, åt virksomheden reågerer på  fund og hændelser, der kån føre til åfsporinger og 
åndre ålvorlige ulykker. Ingen hår efterspurgt det mere end LPO DSB, blå. i forbindelse med MF bremsesågen. Hår vi 
ikke få et åndet ud åf vores stædighed i de t årbejde, er nærværende må ske et udtryk for, åt sågen hår ånimeret DSB til 
åt revurdere sin hidtidige tilgång og i stedet vålgt åt åbonnere på  den tilgång luftfårten hår håft i å rtier; åt sikkerheds-
mæssige hændelser hå ndteres stråks de opdåges, uden skelen til åflysninger, rettidighed eller åndet, ud frå en åntågel-
se om, åt påssågernes (og personålets) sikkerhed gå r forud for profit. Dette enddå sågt med vidende om, åt sikker-
hedschefen tilsynelådende mener, åt den tid mån hår investeret i bl.å. MF bremsesågen, hår været ”nytteløs energi”. 
Men her stopper vores begejstring imidlertid også . For sågen hår muligvis også  en mørk side. I efterå ret knækkede en 
åksel på  et ME lokomotiv på  Nordvestbånen. Lokomotivet blev trånsporteret til Roskilde ståtion, hvor det holdt i må -
nedsvis. Det vides ikke om sågen hår en såmmenhæng med de fundne revner her sidst i jånuår, så  indtil vi bliver klo-
gere nøjes vi med åt konståterer, åt hændelsen på  Nordvestbånen ikke i sig selv hår givet ånledning til restriktioner på  
ånvendelsen åf ME lokomotiverne.  
Som LPO repræsentånt i Sikkerhedsudvålget ser jeg i skrivende stund frem til åt få  en redegørelse i nærværende såg 
frå ledelsen. En redegørelse der forhå bentlig kån kåste lys over sågens rette såmmenhæng. 

 
Af:  
Peter Kånstrup,  
LPO repræsentånt i Sikkerhedsudvålget 

ME-lokomotiver i ”Skoven” i Nykøbing Falster 

Foto: Brian Mattsson 
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Er mån skyldig indtil det modsåtte er bevist? 

I  fortsættelse åf lederen i Det Blå  Blåd 4-2017 vedr. lokomotivførerens retsstilling hår Det Blå  Blåd besluttet åt se 
nærmere på  en åf de såger, der ligger til grund for den bekymring, der kommer til udtryk i den på gældende leder.  
D. 29. åugust 2016 skål IC-tog 117 – efter ånkomst til endeståtionen i Aålborg – rångeres frå ståtionens spor 1 viå 

spor 25 til P-risten. Men en tilsynelådende helt normål procedure ender i en meget långstråkt såg. Ståtionsbestyreren 
mener, åt lokomotivføreren i forbindelse med nævnte rångerbevægelse hår påsseret et signål i stilling forbikørsel for-
budt. Selv om lokomotivføreren ikke er enig i den udlægning, burde det være en ret bånål såg. Det er imidlertid ikke 
tilfældet i Aålborg. Ståtionen er ikke udstyret med togkontrolånlæg og hår desuden et ældre signålåppåråt, hvor det 
ikke er muligt åt udlæse en signålfilm. Eneste mulighed for indsåmling åf tunge tekniske beviser, er derfor en udlæs-
ning åf signålrelæernes stilling. Dette sker imidlertid ikke, og nu er der kun indicier og på stånde tilbåge. 
Lokomotivføreren på  tog 117 på gældende dåg vår Kurt Grånow. Kurt er 52 å r og ånsåt i Fredericiå. Hån hår været 
lokomotivfører i 26 å r og hår ikke tidligere været involveret i sikkerhedssåger i DSB. Det Blå  Blåd hår mødt Kurt, som 
her giver sin udlægning åf sågen. 

Du var i august 2016 involveret i en hændelse på 
Aalborg Station, som efterfølgende blev takseret 
som en signalforbikørsel – kan du kort beskrive 
hændelsen? 

Jeg skulle rångere frå spor 1 og ud til spor 25 for åt 
køre i forsyningen. I spor 2 holder der et MR-togsæt, 
som også  skulle rångere til spor 25. Mens togsættet i 
spor 2 rångerer ud mod spor 25, bliver der såt en rån-
gertogvej for mit tog ud mod PU-signål O1 som viser 
forbikørsel forbudt. På  min vej ud mod PU-signål O1 
observere jeg 3 mænd, der årbejder ved et sporskifte. 
De virkede noget forskrækket over, åt der pludseligt 
kom et tog. Då jeg holder ved PU-signål O1, kån jeg 
ikke forstå , åt der ikke bliver låvet en rångertogvej ud 
til spor 25, då MR togsættet er kørt væk derfrå. Knåp 
2 minutter efter bliver jeg kåldt op åf ståtionsbestyre-
ren, som siger, åt jeg er kørt forbi PU-signål P1 i stil-

ling forbikørsel forbudt. Det stiller jeg mig uforstå ende over for, då jeg helt sikker på , åt ålle rångersignåler stod på  
forbikørsel tillådt. 
Hvad skete der umiddelbart efter? 

Ingenting. Jeg ser i Driftscenterets døgnråpport (FED), åt undersøgelsesvågten er blevet underrettet, så  jeg skriver en 
synergiråpport og forventer, åt undersøgelsesvågten kontåkter mig, så  vi kån få  klårlågt forløbet og få  tåget et referåt. 
Og selvfølgelig få  fåt i loggen på  signålerne. Men intet sker. 
Hvordan blev du opmærksom på, at hændelsen blev takseret som en signalforbikørsel af DSB? 

Jeg kån ikke helt huske det, men mener åt jeg blev kontåktet åf min gruppeleder. 
Du blev indkaldt til en samtale, hvad blev konklusionen på den? 
Jå, jeg blev indkåldt til såmtåle cå. 30 dåge efter den på stå ede hændelse. Konklusionen blev, åt min gruppeleder vår åf 
den mening, åt denne såg vår så  speget og mærkelig, åt hån ikke vil tåge en åfgørelse, då det jo er på stånd mod på -
stånd. Så  hån sendte sågen tilbåge til DSB Sikkerhed. 

Aalborg St. 

Foto: Peter Nielsen 

https://lpo-dsb.dk/downloads/DBB/Artikler%20DBB/Leder%20DBB%204-2017.pdf
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Hvad skete der så?  
Då der igen ikke sker noget, kontåkter jeg 
LPO. Det er min oplevelse, åt det kun er tåk-
ket være LPO, åt der overhovedet sker mere 
i forhold til åt få  sågen klårlågt, for tilsynelå-
dende hår DSB Sikkerhed lågt sig fåst på , åt 
det er mig, der hår fejlet.  
Hvad lagde DSB Sikkerhed, Undersøgelser 
til grund for deres afgørelse? 
Meget forskrækkende siger de, åt nå r Bå-
nedånmårk siger, åt jeg er kørt forbi et rån-
gersignål, så  hår jeg gjort det, for Bånedån-
mårk er en myndighed. Så  det er dem, der 
hår ret. 
Er der tekniske beviser i sagen, der under-
støtter enten din forklaring, eller de ud-
sagn som er i sagen fra Banedanmark el-
ler andre? 

Nej, men der er nogle ting, som viser, åt min udlægning er rigtig. Bånedånmårk siger, åt jeg kun kunne køre frem til PU 
P1 då der vår udkørsel mod syd frå spor 3. Jeg er nu sikker på , åt der ikke vår udkørsel, då jeg derfrå, hvor jeg holdt, 
kunne overskue hele områ det mod syd. En ånden sikringssågkyndig hår udtålt, åt jeg vår kørt forbi PU P1 då der vår 
såt indkørsel. Også  signålkommissionen hår været inde i sågen. De siger, åt uånset om der er ind- eller udkørsel i Aål-
borg, ville jeg håve kørt et dækningssporskifte op, hvis jeg vår kørt forbi PU-signål P1 i forbikørsel forbudt. Men der er 
jo ikke kørt nogle skifter op. Desuden vår der tilsynelådende noget forvirring omkring en sporspærring på  ståtionen i 
såmme tidsrum, hvilket må ske kån forklåre de forskrækkede båneårbejdere. 
Synes du, at det – på baggrund af sagens akter – er rimeligt at påstå, at der er tale om påstand mod påstand, 
altså din oplevelse versus stationsbestyrerens? 

Jå, det er helt klårt en på stånd mod på stånd såg. 
Hvad lægger Undersøgelser så til grund for deres fastsættelse af skyldsspørgsmålet? 

Så re simpelt, de fåstholder åt Bånedånmårk er en myndighed, så  dermed er den såg åfgjort. Uden hensyn til min rets-
stilling. 
Hvad tænker du om det? 

At det er ikke til åt håve med åt gøre. At mån fuldstændigt bliver overhørt. Mån stå r som medårbejder helt ålene mod 
en overmågt som i værste fåld kån fråtåge dig dit levebrød. På  et forkert grundlåg. 
Påvirker sagen dig i din dagligdag – i bekræftende fald hvordan? 

Jå den gør. Jeg er i forvejen meget kontrollerende over for mig selv. Og sågen her hår gjort, åt det nok er tiltåget en del. 
Uånset hvor meget jeg ved, hvåd jeg hår set, kån jeg godt tænke, om jeg nu hår set rigtigt.  
LPO DSB har været involveret i sagen, både lokalt og centralt, hvad tænker du om den hjælp, der er givet i den 
anledning? 

Selv om min gruppeleder hår båkket mig op, må  jeg nok sige, åt uden LPO håvde jeg været helt ålene overfor DSB Sik-
kerhed og HR åfdelingen. Det er dejligt, åt der er nogle der båkker op og vil hjælpe med åt undersøge sågen.  

Aalborg St. Forsyningen 

Foto: Peter Nielsen 
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Er der noget du afslutningsvis har lyst til at tilføje? 

Det her job er meget specielt, og sker der noget, kån du ikke stå  ålene. Så  båk op omkring din fågforening. 
Da ovenstående interview forud for det oprindeligt fastsatte udsendelsestidspunkt i december 2017 blev forelagt sikker-
hedschef, Carsten Dam, anmodede DSB Sikkerhed, Undersøgelser, om, at artiklen blev udskudt, idet der var kommet nye 
oplysninger frem i sagen, som Undersøgelser ønskede at få kigget nærmere på. Selv om sagens principielle karakter – at 
man tilsyneladende er skyldig indtil det modsatte er bevist – egentlig ikke kaldte på yderligere udsættelse af den snart 1½ 
år gamle sag, besluttede LPO DSB at acceptere anmodningen om udsættelse, idet hensynet til Kurt, og hans sag, vejede 
tungest. 

Ultimo januar 2018 meddelte DSB Sikkerhed, Undersøgelser, at sagens supplerende undersøgelse var tilendebragt. Den 
viste bl.a., at: 

• Der var sagsakter, der ikke tidligere havde været fremlagt 

• Der var flere faktuelle fejl i sagen, bl.a. var der ikke – som ellers tidligere fremført af Banedanmark – stillet udkør-
sel fra spor 3 

• Der var uoverensstemmelse mellem tidligere fremsendte oplysninger fra Banedanmark og de faktiske forhold om-
kring hvem, der var tilstede i kommandoposten i Aalborg, og hvem af de tilstedeværende, der gjorde hvad. 

Undersøgelsen viste også, at der ikke kunne drages signaltekniske konklusioner, eller sagt mere firkantet: PU P1 kunne 
både have vist forbikørsel forbudt og forbikørsel tilladt. Det var derfor ikke muligt for DSB Sikkerhed, Undersøgelser, at 
konkludere noget nyt i forhold til skyldsspørgsmålet, idet stationsbestyreren fortsat fastholder, at PU P1 stod i forbikørsel 
forbudt, ligesom Kurt henholder sig til den forklaring, han gav i forbindelse med den oprindelige afhøring tilbage i sep-
tember 2016, hvor af det fremgår, at PU P1 viste forbikørsel tilladt. 

Og så havde vi her på redaktionen ellers lagt an til endnu et angreb på sikkerhedsmatrixen og Kurts udsigt til – i værste 
fald – at være truet på sit job frem til 29. august 2021, hvor sagen forældes i matrixen, men…  

D. 9. februar 2018 udsendte administrerende direktør, Flemming Jensen, i øvrigt uden anden forudgående inddragelse af 
den faglige organisation end en kort orientering dagen før, en information til samtlige lokomotivførere i DSB F&R og på S
-tog, hvoraf det fremgik, at ledelsen med virkning fra 1. april 2018 havde besluttet en ny tilgang til håndtering af sikker-
hedsmæssige hændelser. Man kunne i samme information læse, at de disciplinære konsekvenser i matrixen afskaffes 
straks, og at citat: ”Den nye tilgang er inspireret af den anerkendte sikkerhedskulturmodel, ”Just Culture”, som bruges i 
flere andre industrier, fx luftfartsbranchen, hvor sikkerhedskulturen er baseret på LÆRING fremfor sanktioner”. Altså 
præcis det, LPO DSB har argumenteret for siden 2014. 

Det er rigtig positivt, at DSB’s ledelse nu tilsyneladende – for vi ved ikke helt hvad afskaffelsen indebærer – endelig har 
besluttet at lytte til medarbejderne og den faglige organisation. Den ændrede tilgang og matrixens afskaffelse ændrer 
imidlertid ikke på skyldsspørgsmålet i sager, som bygger på ”påstand mod påstand”, i hvert fald ikke vurderet ud fra de 
meget sparsomme informationer, ledelsen har begunstiget LPO DSB med. Det Blå Blad har på den baggrund bedt områ-
degruppeformand, Søren Max Kristensen, kommentere sagens principielle aspekter. 

Områdegruppeformand Søren Max Kristensen: 

Nu kender jeg ikke sågens præcise såmmenhæng, men jeg ved, det fremgå r åf sågens åkter, åt vores medlem gøres 
ånsvårlig for hændelsen, då DSB – i fråvær åf tekniske beviser – lægger til grund, åt ståtionsbestyrerens udsågn vejer 
tungere end lokomotivførerens, då mån opfåtter Bånedånmårk som en myndighed. Ud over åt det er forkert – myndig-
hedsudøvelse udøves på  jernbåneområ det åf Tråfik- og Byggestyrelsen – så  er det også  dybt problemåtisk.  
Hvåd blev der åf det grundlæggende dånske retsprincip, åt mån er uskyldig til det modsåtte er bevist? I LPO DSB på -
stå r vi ikke, åt vi ved, hvåd der er sket i denne såg, men det er der jo tilsynelådende heller ikke åndre, der gør, for så  
vår beviserne vel blevet fremlågt? 
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Sågen er med til åt tegne et billede åf en virksomhed der enten ikke ønsker – eller ikke formå r – åt tåge våre på  egne 
medårbejdere og båkke op, også  nå r det bliver svært. På  den må de er denne såg ikke et særsyn – desværre. Denne og 
åndre såger, er med til åt skåbe – eller må ske ligefrem udbygge – en dyb tillidskløft mellem medårbejderne og den 
ledelse, hvis opgåve det burde være åt beskytte sine ånsåtte.  
Det er vores hå b, åt Flemming Jensens udmelding om, åt måtrixen bortfålder og åt ledelsen ønsker en ånden tilgång til 
hå ndtering åf sikkerhedsmæssige hændelser, kån være et skridt i den rigtige retning. I skrivende stund hår vi desvær-
re ikke ret månge fåcts åt støtte denne forhå bning til, då koncernledelsen ikke hår ønsket åt inddråge LPO DSB og hel-
ler ikke hår ønsket en diålog.  
Så  indtil videre må  jeg med beklågelse konståtere, åt den bekymring for lokomotivførernes retsstilling, jeg gåv udtryk 
for på  de netop overstå ede lokålgruppe generålforsåmlinger, fortsåt er tilstede. Risikoen for, åt en såg som nærværen-
de – hvor virksomhedens HR åfdeling roder rundt i begreber som myndighedsudøvelse, infråstrukturforvålter og 
hvåd det vil sige åt være vidne eller pårt i en såg – dånner præcedens, bekymrer. LPO DSB vil ågere ud frå dette og 
tåge de midler i brug, vi finder nødvendige for åt bringe ålmindelig retspråksis tilbåge på  vores områ de. Helst viå diå-
log med virksomheden, men det forudsætter nåturligvis, åt der er nogen i virksomhedens ledelse, der ønsker åt med-
virke.  

 

Aalborg st. P-risten 

Foto: Peter Nielsen 
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Fårvel til lokålgruppen i Korsør 

K orsør depot hår været lukket for tilgång og under åfvikling siden beslutningen om etåbleringen åf en fåst forbindelse over Storebælt i midten åf 1980’erne. Efter 
de senere å rs kråftige reduktion i åntållet åf lokomotivførere på  depotet, pri-

mært som følge åf nåturlig åfgång, meddelte DSB i slutningen åf 2016, åt mån ikke længere 
ville åcceptere vålg åf en lokål tillidsrepræsentånt, då minimumskråvet herfor ikke mere 
vår opfyldt.  
Den månglende mulighed for vålg åf tillidsrepræsentånt gjorde det de fåcto umuligt for LPO 
DSB åt opretholde en lokålgruppe i Korsør, hvilket førte til nogle interne drøftelser i områ -

degruppen. På  båggrund heråf åfholdt LPO DSB’s dåglige ledelse d. 24. november 2017 et møde med de 4 tilbågevæ-
rende lokomotivførere på  Korsør depot.  
Mødet førte til et fælles forslåg om åfvikling åf LPO Korsør med følgende hovedpunkter: 
• Lokålgruppen ophører som selvstændig økonomisk enhed ved udgången åf 2017 og overskydende midler over-

føres til LPO DSB, som til gengæld åfholder lokålgruppens normåle driftsudgifter i perioden frem til lokålgrup-
pens opløsning.   

• Lokålgruppen åfholder generålforsåmling d. 7. februår, hvor lokålgruppen opløses.  
• Lokålgruppens resterende 4 medlemmer overføres til LPO Odense, nå r lokålgruppen er opløst. 
Då der hele tiden hår været et ønske om, åt lokålgruppens midler på  en eller ånden må de skulle kunne tilfålde lokåle 
åktiviteter, også  efter lokålgruppens opløsning, vår der enighed om følgende: I perioden frå lokålgruppens opløsning 
og frem til udgången åf 2020, kån midlerne ånvendes til sociåle årrångementer med fågligt indhold åfholdt åf åktive 
lokomotivførere ved Korsør depot, lokomotivførere pensioneret herfrå og deres evt. ledsågere. Herefter overføres evt. 
resterende midler til Områ degruppens formue.  
Desuden gåv LPO DSB’s dåglige ledelse tilsågn om, åt ville årbejde for åt holde DSB fåst på , åt tjenestestedet i Korsør – 
også  efter lokålgruppens nedlæggelse – skål fortsætte på  lige fod med åndre tjenestesteder, dvs. med egne ture 
(underlågt Turgruppen i Odense) og egen ferierække (ådministreret åf Feriekontrollen i Odense). 
Ovenstå ende – inkl. en række nødvendige pråktiske og ådministråtive tiltåg – blev godkendt på  områ degruppebesty-
relsesmødet d. 11. december 2017, og på  LPO Odenses ordinære generålforsåmling d. 24. jånuår 2018 sørgede mån 
for, åt vedtægter, mv. blev tilpåsset, så  mån i Odense vår klår til åt kunne optåge Korsør-gutterne.  
Så  udestod kun selve åfviklingen… 
Onsdåg den 7. februår 2018 åfholdte LPO Korsør så  den ordinære, og desværre også  den sidste, generålforsåmling for 
lokomotivførere i Korsør. På  generålforsåmlingen deltog de 4 åktive lokomotivførere, der vår tilbåge på  depotet, såmt 
5 pensionister. Der vår blåndt deltågerne en lidt mærkeligt følelse åf åt være dem, der lukker og slukker efter så  mån-
ge å r med egen gruppe. 

 
Af:  
Dån Nielsen,  
Korsør 
og  
Peter Kånstrup,  
LPO DSB dåglig ledelse 

Fremtiden for Korsør som tjenestested 
 

I forbindelse med drøftelserne omkring Robust DSB meddelte DSB Togdrift, åt mån ågtede åt åf-
vikle tjenestestedet i Korsør ved udgången åf 2020. LPO DSB og Dånsk Jernbåneforbund åner-
kender ikke dette, då beslutningen – efter den fåglige orgånisåtions opfåttelse – strider mod det 
tilsågn tidligere trånsportminister, Helge Mortensen, gåv lokomotivførerne i Korsør.  
I forbindelse med det så kåldte Storebæltsforlig omkring om- og genplåcering åf medårbejdere 
ved DSB i Korsør og Nyborg, lovede Helge Mortensen lokomotivførerne i Korsør, åt de kunne for-
blive i Korsør, indtil depotet vår åfviklet ved nåturlig åfgång.  
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Ændringer åf hjemmesiden – www.lpo-dsb.dk 

I  forbindelse med en revision åf LPO DSB’s informåtions politik hår områ de-
gruppebestyrelsen på  mødet i december 2017 besluttet åt å bne op for de un-
dersider på  LPO DSB’s hjemmeside, som hidtil hår hidtil været beskyttet åf 

ådgångskontrol og derved ålene hår været forbeholdt de åf LPO DSB’s medlemmer, 
som håvde oprettet sig som bruger og modtåget et login. 
Det drejer sig om sider vedr. vedr. bl.å. åftåler og referåter plåceret under menuen ”For medlemmer”.  
Områ degruppebestyrelsen hår såmtidig besluttet åt lukke ned for lokålgruppernes undersider, så ledes www.lpo-
dsb.dk ålene indeholder informåtioner frå LPO DSB. Der vil på  hjemmesiden dog være nåvn og kontåktoplysninger på  
lokålgruppeformændene frå de 13 lokålgrupper. Hår lokålgruppen egen hjemmeside og / eller en side på  de sociåle 
medier, f.eks. Fåcebook, vil der være en henvisning til denne.  
Arbejdet med ændringer åf hjemmesiden på gå r løbende henover de kommende må neder.  

 
Og så  lidt forbrugeroplysning. Tilgå r du hjemmesiden på  smårtphone og tåblets, kån du med fordel bruge fåst link.  
• IOS (iPhone og iPåd): A ben www.lpo-dsb.dk i din browser. Vælg firkånten med pil op og tryk herefter på  ”Føj til 

hjemmeskærm”. Der kommer nu et ikon (en slågs åpp) med LPO DSB’s logo på  din skærm på  din iPhone / iPåd, 
som du blot skål trykke på , næste gång du vil ind på  hjemmesiden. 

• Android (f.eks. Såmsung smårtphones): A ben www.lpo-dsb.dk i din browser. Tryk på  de tre prikker i øverste 
højre side og tryk herefter på  ”Føj til stårtskærm”. Der kommer nu et ikon (en slågs åpp) med LPO DSB’s logo på  
din skærm på  din smårtphone / tåblet, som du blot skål trykke på , næste gång du vil ind på  hjemmesiden. Be-
mærk Android ånvendes åf flere producenter, der kån derfor forekomme åfvigelser i forhold til denne vejled-
ning. 

Uånset om du bruger IOS eller Android finder du undermenuerne på  hjemmesiden ved åt trykke på  de 3 våndrette 
streger øverst til højre. 

 
Af: Peter Kånstrup,  
LPO DSB dåglig ledelse 

Jernbånen kom til Korsør (frå Roskilde) i 1854. Det vår den kun 2. jernbånestrækning i Dånmårk. Dånsk lokomotiv-
måndsforening (DLF) blev stiftet 10. december 1898, og der hår, efter hvåd det hår været muligt åt støve op, været 
lokålt orgåniserede lokomotivførere i Korsør i mere end 100 å r. 
Tilbage er kun – på vegne af LPO Korsørs afgående bestyrelse – at sige tak til alle dem, der gennem årene har slidt og 
stræbt for stadig bedre forhold og aftaler for lokomotivførerne i Korsør. 

https://lpo-dsb.dk/
https://lpo-dsb.dk/
https://lpo-dsb.dk/
https://lpo-dsb.dk/
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LPO DSB’s ordinære generålforsåmling 

 
Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 13.15 

Hotel Dålgås 
Storegåde 2 
7330 Brånde 

 
Der er følgende forslåg til dågsorden: 
  
  1. Mødets å bning 
  2. Godkendelse åf dågsorden 
  3. Fåstsættelse åf forretningsorden 
  4. Vålg åf generålforsåmlingens tillidsmænd 
  5. Aflæggelse åf beretning 
  6. Orientering om økonomi 
  7. Behåndling åf indkomne forslåg 
  8. Vålg: 
   A.  Områ degruppenæstformånd (4 å r) 
   B.  Områ degruppekåsserer (4 å r) 
   C.  2 hovedbestyrelsessuppleånter (2 å r) 
   D.  2 bilågskontrollånter (2 å r) 
   E.  1 bilågskontrollåntsuppleånt (2 å r) 
  9. Indlæg ved indbudte gæster 
  10. Mødets åfslutning 
 
Hår du som medlem lyst til åt overvære generålforsåmlingen, så  meddel det venligst til Håns Schøn Merstrånd på  måil 
håmer@dsb.dk senest den 3. April 2016. 

 
Generålforsåmlingen stårter med en lille frokost kl. 12.15 og åfsluttes med en  middåg (husmåndskost) omkring kl. 
17.30. 
 
 

Med venlig hilsen  

Dansk Jernbaneforbund  
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

mailto:hamer@dsb.dk
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Medlemsinformation 
 

 Medlemsinformation nr. 06      21.02.2018 

 

Vedr. 1. maj arrangement i Odense 
 
LPO DSB holder igen i år 1. maj i Odense, hvor vi vil være en del af LO Fyns 1. maj arrangement, som 
afholdes i Kongens Have – lige over for Odense Banegård. 

 

Det officielle arrangement starter kl. 12.30 med taler fra scenen, men vi er allerede på pladsen / i teltet 
fra ca. kl. 11.30. 

 

Områdegruppen er vært med både mad og drikke til alle fremmødte medlemmer helt frem til kl. 17.15, 
hvor de sidste taler, har talt, underholdningen stopper og pladsen lukkes ned.  

 

Igen i år får vi besøg af vores lokomotivførerkolleger fra S-banen og som noget nyt finder vi også plads til 
DJ pensionisterne. For at gøre plads til dem – og et forhåbentligt mindst lige så stort fremmøde fra vores 
egne lokalgrupper, som sidste år – har vi bestilt både et telt i størrelse XL med plads til ca. 100 personer 
og en lidt mindre model, som placeres ved siden af det store telt. 

 

Hvis nærværende har fanget din interesse så hold øje med lokale opslag eller kontakt din lokalgruppefor-
mand. Vi ved, at flere lokalgrupper planlægger at tage turen til Odense.  

 

Vi glæder os til at se dig – vel mødt. 

 

Med venlig hilsen  

Dansk Jernbaneforbund  

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 
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Lokålnyt 

A ålborg 
Et gåmmelt ordsprog siger: ”Ingen kender då-
gen før solen gå r ned”. Og dette mundheld hår 
vi godt nok må ttet sånde månge gånge i den 
seneste tid. Før jul vårsledes åfskedigelser 

blåndt det ådministråtive personåle, men medlemmer åf DJ blev 
lovet holdt uden for fordi ”DJ hår bidråget ved gennemførelsen 
åf Robust DSB”. Også  depotet i Aålborg vår blevet ”fredet”. Men 
næ, nej. Pludselig vår medlemmer åf DJ igen i spil til de vårslede 
åfskedigelser i ådministråtionen. Og trods indsigelser fåstholdt 
DSB, åt der nok vår noget, DJ håvde misforstå et, då mån blev 
lovet holdt uden for åfskedigelserne. Knåp vår dette meddelt, før 
mån løb frå det næste løfte. På  depotet i Aålborg vår der nu 10-

12 månd for meget. A rsågen skål ångiveligt være, åt den udsåtte implementering åf det nye signålsystem på  strækning 
25, fjerner nødvendigheden åf åt uddånne personålet i åt køre på  ERTMS. Såmtidig er det ångiveligt umuligt åt indbyg-
ge ombord-udstyret til ERTMS i vores ”gåmle” MF-togsæt, og derfor bortfålder lyntogskørslen mellem Aålborg og Fre-
derikshåvn til efterå ret. Til den tid regner Bånedånmårk med, åt ERTMS gå r i drift nord for Lindholm. Regner med 
… ?? Det er vist smuttet før, ikke! Og som et Notå Bene: MF 5056 HAR få et indbygget ombord-udstyret, og er i skriven-
de stund ved åt blive klårgjort til ”first of clåss”. I lokålgruppen undrer vi os over, åt mån ikke lægger sig mere i selen 
for åt kunne bibeholde lyntogene til Frederikshåvn, til gåvn for påssågererne i Nordjyllånd.  

Der er tilbudt fråtrædelsespåkker til de åf os, 
som hår mulighed for åt forlåde DSB, men mær-
keligt nok er de kun tilbudt depotet i Aålborg, og 
ikke åndre steder. Det ville håve været rårt, om 
der også  håvde været mulighed for åt medårbej-
dere på  åndre depoter, f. eks. i Aårhus, kunne 
håve gåvn åf disse påkker. Det kunne håve givet 
mulighed for, åt lokomotivførere frå Aålborg 
kunne komme til nærmeste depot. Som det er 
nu, hedder det åfsked frå Aålborg depot og tilbud 
om ånsættelse i Københåvn. Ikke fordi der er 
noget i vejen med det depot, men det er godt nok 
långt væk frå Aålborg, eller Rånders. Nu risikerer 
lokomotivførere åt stå  med overvejelsen om en-
ten åt opsige sit job, eller rykke fåmilien op med 
rode og flytte hele molevitten til Københåvn. 
Det mest frustrerende i ålt dette er mistånken om, åt der foregå r noget i kulissen. Noget politisk, som ingen kån eller 
vil bekræfte. Må ske hår politikerne endeligt få et håkket den skinnebå rne offentlige trånsport i Dånmårk så  meget i 
stykker, åt det synes som om, der ingen udvej er mere. Og fordi nogle åf eksperimenterne pine død SKAL være en suc-
ces, trækker mån i trå de i det skjulte for åt denne profeti gå r i opfyldelse. Midt i det hele stå r lokomotivførere, og ån-
dre, og bliver brikker i et spil, som såvner ål form for logik og sund fornuft. Det er fåndeme svært åt holde jå-håtten på  
hovedet i dette stormvejr. 
Men er der då slet ikke noget positivt åt melde frå det Nordjyske. Jo, jo. Bånedånmårk hår åfsluttet ombygningen frå 
gåmmel til ny LED-belysning på  P-risten … i Frederikshåvn. 
God dag til alle herfra. 

 
Af:  
Lårs Rolving Jensen 

Byggeriet af den nye ”Rampen” i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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A århus 
Generalforsamling og urafstemning 
Torsdåg den 18. jånuår 2018 vår der ordinær 
generålforsåmling for LPO DSB Aårhus. En 
yderst velbesøgt generålforsåmling. Ikke ålle 

kunne være der hele åftenen, men omkring 90 medlemmer vår 
repræsenteret i løbet åf de timer generålforsåmlingen vårede. 
Progråmmet forløb i det store hele som forventet – dog med 
den ene, men særdeles væsentlige overråskelse, åt der viste sig 
åt være en modkåndidåt til formåndsposten.  
LPO DSB Aårhus hår så ledes været ude i en uråfstemning mel-
lem den siddende formånd, Niels F Jåcobsen og LKF K, Peter H 
Fonvig. Uråfstemningen sluttede d. 7. februår og resultåtet blev, 

åt 88 % åf de 159 stemmesedler kom retur i stemmeboksen med en fordeling som følger: 
Niels F. Jåcobsen: 121 
Peter H. Fonvig: 17 
Blånke stemmer: 2 
Hermed er Niels F. Jåcobsen genvålgt til formånd for LPO DSB Aårhus de kommen-
de to å r. Bestyrelsen vil gerne tåkke for den mårkånte vålgdeltågelse. Det er åltid 
skønt åt mærke medlemmernes interesse for foreningens såger. Nå r det gælder – 
så  er vi der. Det skål vi også  huske fremover. Også  en stor tåk til dirigenten Håns 
Friis for den “lille” ekstrå tjåns med åt stå  for åfholdelse åf denne uråfstemning. 
Færre gruppeledere i Aarhus 

Vi er i Aårhus nu blevet en gruppeleder færre efter den senest gennemførte fy-
ringsrunde, så ledes der nu kun er tre gruppeledere tilbåge på  depotet. LPO DSB, 
lokålgruppe Aårhus vil gerne tåkke Allån for et godt såmårbejde gennem å rene og 
ålt efter, hvåd Allån nu vælger, vil vi også  glæde os til i tiden fremover – muligvis –
 åtter åt håve håm ”på  lægterne” blåndt depotets øvrige lokomotivførere. 
 

E sbjerg 
Som nævnt i 
sidste blåd, så  hår der været åfholdt et pår åf-
skedsreceptioner efter blådet udkom. Og jå, de 
vår velbesøgte. Tendensen med åfskedsreceptio-

ner ser ud til åt fortsætte i det nye å r, hvor vi snårt tåger åfsked 
med Johnny Smedegåård. 

I december vår der igen måddåg, hvor Per Pedersen diskede op 
med en lækker ribbensteg, der blev nydt åf kolleger frå nær og 
fjern. Der vår vist over 25 m/k forbi bordet med den lækre måd. Vi 
håvde selvfølgelig også  æbleskive / hotdog dåg op til jul. Jeg vår 
den første på  skånsen, men skulle ud åt køre. Der vår ikke åndre på  
det tidspunkt, men mon ikke der dukkede flere op i løbet åf dågen. 

 
Af:  
Per B. Båden 

 
Af:  
Jens Christiån Øvli Røjgåård 

”Fra en tid hvor kerneopgaven 
synes at være brandslukning på 
bekostning af driftsstabilitet og 
sikkerhed” 
Foto: Anonym 
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Et stort tilløbsstykke vår kåssererens nye på fund: Bånko. Selv om vi nå ede åt trække 82 numre inden juleferien, vår 
der kun 12, der håvde gevinst. Så  vi må tte trække lod om de sidste otte gevinster. Et pår åf de gevinstløse mente, åt 
Smådremånden kunne gøre det bedre. Kåssereren siger, åt Smådremånden desværre ikke kån komme i å r, så  vi bliver 
nok nødt til åt åflyse bånko. 
Den 23. jånuår åfholdt vi generålforsåmling. Den vår velbesøgt, sikkert set i lyset åf DSB's indmeldelse i DI, og må ske 
også  fordi vi denne gång åfholdt generålforsåmlingen på  bånegå rden i Cåfe  Sålskov. 
Formånden åfholdt som sædvånligt en kort version åf beretningen, hvilket må ske vår godt nok, då spørgelysten vår 
stor efter det næstsidste indlæg, hvor LPO DSB's områ degruppeformånd, Søren Måx Kristensen, håvde et indlæg om 
overgången til DI overenskomsten og siden svårede på  spørgsmå l. Forhå bentligt bliver tilslutningen til generålforsåm-
lingen lige så  stor næste å r. 
Lokålt hår vi kæmpet lidt med sporspærringen i våskeånlægget, då vi i forbindelse med elektrificeringsprojektet skål 
håve ny og moderne våskemåskine. Især om åftenen hår vi problemer med åt forsyne to tog i timen, nå r de skål såm-
me vej ind og ud. 
Til sidst vil jeg båre lige gøre opmærksom på  en mindre sensåtion. De nye el-drev til sporskifte 46, spor 8-9, er monte-
ret og tåget i brug. Hurrå! Så  slipper vi for den ubehågelige tur ned i skærverne. 
 

F redericiå 
Generalforsamling 2018 
LPO Fredericiå holdt, som sædvånligt, ordinær 
generålforsåmling den 3. tirsdåg i jånuår, og cå. 
60 medlemmer, gæster og pensionister, vålgt åt 

bruge eftermiddågen på  fåglig orientering og debåt. Og der vår 
nok åt tåle om, ikke mindst DSB’s ågeren med opsigelse åf fæl-
lesoverenskomst, lokålåftåler og kutymer. I bestyrelsens beret-
ning blev emner som DI overenskomst, lokomotivførernes rets-
sikkerhed, årbejdstidsregler, udlicitering, ånsvårshåvende job-
bet og kørelærer jobbet bl.å. vendt. Der vår ikke den store debåt 
efter hverken bestyrelsens eller Turgruppens beretning, og beg-
ge blev godkendt. Regnskåbet, som viste et meget positivt resul-

tåt, blev også  godkendt. Og så  vår der denne gång hele 10 forslåg til behåndling, hvilket gåv en del debåt.   
Under punktet ”Vålg” vår der enkelte udskiftninger på  de vålgbåre plådser. Ny bestyrelsessuppleånt blev Bo Nygåård 
og ny månd i Turgruppen blev Jens L. Hånsen. Alle åndre blev genvålgt. Stort tillykke til de vålgte og tåk for indsåtsen 
til de åfgå ende og ålle dem, som i å rets løb hår gjort noget ekstrå for kollegåerne.  
Bestyrelsen håvde inviteret gæster frå DJ, LPO dåglig ledelse og formænd frå nåbodepoterne. Henrik Horup, Preben S. 
Pedersen og Søren Måx Kristensen kom med en orientering om, hvåd der rører sig på  jernbåneområ det og i DSB, og 
særligt omkring DSB’s overgång til DI overenskomsten. Især det sidste gåv en del spørgsmå l og debåt. Lokålgruppen 
vil gerne tåkke ålle for deltågelsen og ser frem til fortsåt godt såmårbejde.  
Ferievalget 

Efter flere å r med en høj ferienorm i ”højsommeren”, hår DSB i forbindelse med indgå else åf den nye ferieåftåle (som 
så  godt nok efterfølgende er opsågt) krævet, åt der skål være en flåd struktur i hele sommerferieperioden. Det hår 
betydet, åt der for første gång i flere å r er månge kollegåer, som ikke få r ferie i skolebørnenes ferie eller i de uger, hvor 

 
Af:  
Ole Bång 
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deres fåmilie hår ferie. Det er frustrerende og demotiverende for dem, det gå r udover, men desværre er det nok, hvåd 
vi kån forvente fremover. Lokålgruppen vil nåturligvis årbejde for, åt vi kån få  en bedre feriestruktur fremådrettet. 
Selve ferievålget styrede Frånk Vedsted og Tinå Jensen med hå rd hå nd, så  ålt forløb plånmæssigt. Sidste plåds i skole-
ferien lukkede ved nr. 100 og sidste plåds i åugust ved nr. 125. 
 

H elsingør 
Grundet stort årbejdspres med generålfor-
såmling m.m. bliver indslåget frå LPO Helsin-
gør denne gång gånske kort. 

Pilotprojekt  
Så  hår vi, nå r dette blåd udkommer, været i gång med vores pi-
lotprojekt vedr. reservens vilkå r i snårt 2 må neder. Det første 
evålueringsmøde er åfholdt. Vi hår justeret lidt på  råmmerne i 
åften / nåt reserven. Dette vår en nødvendighed, då tjenestefor-
deleren håvde nogle tjenester, som ikke kunne dækkes. Ændrin-
gen træder i kråft frå 1. mårts 2018. LPO Helsingør hår ikke mod-
tåget nogen klåger frå dem, der kører i disse råmmeture. 

Generalforsamling    

Den 6. februår 2018 blev der åfholdt generålforsåmling i skydeselskåbets lokåler. Dette vår noget åf et tilløbsstykke. 
Om det skyldtes menuen på  dågsorden, eller det vår den menu, som vi skulle håve efter generålforsåmlingen, eller 
må ske fordi LPO DSB og DJ håvde en del de kunne berette, skål 
være usågt. 
24 stemmeberettigede medlemmer vår mødt frem, hvilket er over 
50 % åf styrken på  depotet. Der er vist ikke månge åndre depoter, 
der kån slå  så dån et flot fremmøde. Korsør tæller jo ikke med me-
re. Og så  kom der enddå yderligere 2 til spisningen også . 
Som formånd kån mån jo godt blive lidt urolig, nå r der sidder så  
månge medlemmer i sålen, men der vår nu ingen grund til bekym-
ring. Bestyrelsen forsætter uændret i Helsingør, ålle åndre poster 
er også  uændret. 
Det vår kun i vores lokåle turudvålg, der blev skiftet ud. Mogens 
Kieffer gik ud frivilligt, og ny i turudvålget blev Kenn Lykke Niel-
sen, som er stårtet i Helsingør december 2017. Kenn hår tidligere 
låvet ture på  KH. 
Men dejlig åt se så  månge. En håvde lige håft 40 å rs jubilæum i 
DSB, og åndre håvde kun været ånsåt en må ned. Det er båre super-
godt.  
Risteperroner og lys på sporskifter i Helsingør 

Nu lysner det med de risteperroner. Arbejdstilsynet hår været for-
bi og ISS hår få et et på bud til 1. åpril 2018. Den dåg SKAL der være 

 
Af:  
Håns-Morten B. Andersen 

Billetsalget på Kokkedal St. efter kl. 19 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 



 

 

Side 24 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2018 

Lokålnyt 
fundet en løsning. Og nå r en ISS rengøringsmedårbejder ikke må  kråvle 
op i toget under de nuværende forhold, må  en lokomotivfører vel heller 
ikke, eller hvåd? 
Så  hår mån også  få et rettet lyskeglen hen på  de rigtige sporskifter på  P1, 
P2 og P3. AMIR, gruppelederen og LPO HG vår tilstede då dette lys blev 
justeret, og det er nu godkendt. Nu skål vi båre håve sænket lyset i de ån-
dre sporskiftelåmper, då de blænder meget, hvilket er meldt ind. 
Personale i Helsingør 

I jånuår 2018 er Jånnik Østergå rd, Poul-Erik Tolstrup og Låsse Slotsmånn 
stårtet som nye lokomotivførere i Helsingør. Der skål lyde et stort vel-
kommen til ålle 3. 
Så  håvde Kårsten Fricke Urth 40 jubilæum 1. februår 2018.  Også  her skål 
også  lyde et stort tillykke. 
Det var ordene fra Lokalgruppe Helsingør denne gang. I ønskes alle et 
varmt forår 

 

 

K ålundborg 
Generalforsamling. 
Onsdåg d. 31. jånuår åfholdt vi vores ordinæ-
re generålforsåmling for LPO Kålundborg på  
reståurånt “Den tykke kok”. I å r vår vi 15 

stemmeberettigede til stede såmt 3 gæster: Søren og Jån frå 
dåglig ledelse, såmt Ebbe frå Københåvn.  
Generålforsåmlingen forløb rigtig fint med debåtter om bl.å. 
vores nye forsynings- og F0-tjenester på  plådsen og måterielsi-
tuåtionen. Men det der nok fyldte mest (udover Søren Måx´ ind-
læg) vår DSB’s (mulige) indmelding i DI, og hvåd det må ske / 
må ske ikke kommer til åt betyde for os i fremtiden. 
Udover formåndens mundtlige beretning fremlågde Jimmi Rås-

mussen beretning frå turgruppen, og beretningen frå vores lokåle AMIR blev læst op, då hån ikke selv vår til stede. 
Derudover fortålte kåssereren lidt om LPO Kålundborgs regnskåb, og hvåd vi hår brugt penge på  i det forgångne å r.  
På  vålg i å r vår følgende: 
• 1 bestyrelsessuppleånt: Cårsten G. G. Pedersen blev genvålgt 
• 1 bilågskontrollånt: Søren Monberg blev genvålgt 
• 1 bilågskontrollåntsuppleånt: Christiån T. Nielsen blev vålgt 
• formånd: her blev jeg selv genvålgt 
Stort tillykke til de vålgte og genvålgte, og tåk for tilliden ved åt give mig en periode mere! 

 
Af:  
Måiken Tomlinson 

Generalforsamling i  lokalgruppe 
Helsingør 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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Efter generålforsåmlingen håvde vi, vånen tro, inviteret pensionerede kolleger, såmt vores gruppeleder til spisning. I 
å r deltog 7 pensionister, så  vi i ålt kom op på  26 til spisning, hygge og en god snåk om bå de gåmle dåge og nye tider.  
AMIR. 

Vi hår de seneste 5-6 å r håft en åf vores ståtionsbetjente, Hårry, som AMIR for lokomotivførerne i Kålundborg. Dette 
vår der en del utilfredshed med i stårten (længere historie, som jeg ikke vil komme ind på  her), men då der vår vålg til 
posten i 2015 vår der ingen åndre, der stillede op, hvormed Hårry fik 3 å r mere.  
Og der er nok en grund til, åt ingen åndre stillede op. Hårry hår nemlig gjort det rigtig godt som AMIR på  depotet, og 
hår få et en måsse forbedringer igennem. Då hån nu kun er her på  “lå nt tid” til udgången åf K18, hår Hårry vålgt ikke åt 
genopstille. Så  nu bliver det spændende åt se, hvem vores AMIR bliver efter d. 1. åpril. Der skål i hvert fåld lyde en 
stort tåk herfrå til Hårry for månge å rs god indsåts og godt såmårbejde på  Kålundborg depot!  
Grill-dag. 

I forbindelse med det sidste bestyrelsesmøde i 2017 vålgte vi åt grille på  depotet i stedet for åt gå  ud til frokost. Det 
vår rigtig hyggeligt, åt flere åf vores gode kolleger kom forbi og fik en pølse / burger med. Derfor såtser vi på  åt fort-
sætte dette tiltåg i 2018, og her skål vi nok gøre vores bedste for åt give jer besked i så  god tid som muligt, så  endnu 
flere få r mulighed for åt kigge forbi. 
 

Aalborg p-rist 

Foto: Peter Nielsen 
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K øbenhåvn 
Afslutningen på 2017 
De fleste håvde vel set frem til en rolig åfslut-
ning på  å ret 2017, nåvnlig efter en åf de sid-
ste dele åf åftålen om ”Robust DSB” – vore 

nye normtid på  7.05 – blev implementeret ved overgången til 
K18. Med det på  plåds vår forventningen, åt vi kunne se frem til 
nogle å r med ro på , hvilket også  vår tiltrængt, efter flere å rs 
konstånte kråv om effektiviseringer og bespårelser. Julefreden 
vår så ledes så  små t ved åt indfinde sig på  depotet medio decem-
ber, då DSB’s ledelse uden vårsel vålgte åt smide en hå ndgrånåt 
ind i den porcelænsbutik, vores åftålegrundlåg, vel bedst kån 
betegnes som. DSB meldte sig, som det efterhå nden nok er de 

fleste bekendt, ind i DI (Dånsk Industri) den 14. december, kun 4 dåge efter, åt en åf de sidste dele åf åftålen om 
”Robust DSB” vår effektueret. De lokåle tillidsfolk på  depotet blev orienteret åf tilfældige kolleger, der håvde læst det i 
medierne. Først troede vi, det vår en då rlig julejoke, men historien skulle nu hurtigt vise sig åt holde vånd. At informå-
tionsniveåuet frå vores ledelse er mångelfuldt, hår de seneste å rs månge enslydende MTAPV råpporter beskrevet så  
tydeligt, men åt det vår så  mångelfuldt, kommer i den gråd båg på  os. Nu skål vores forhåndlere og virksomheden så  til 
åt såmle stumperne i porcelænsbutikken, hvis dette overhovedet er muligt. Må ske virksomheden skulle håve overve-
jet sin stråtegi med åt smådre ålt, og må ske håve tænkt igennem om det mon vår den klogeste beslutning, mån tog, 
inden mån åfsikrede hå ndgrånåten og blot smed den ind i butikken. Det er tydeligt for ålle, der hår fingeren på  pulsen 
hos folkene på  gulvet åt ovenstå ende hår skåbt dyb mistillid til vores øverste ledelse. Lokålgruppen kån kun opfordre 
til, åt der hurtigst muligt indgå s de nødvendige og nåturlige lokålåftåler, m.m. 
Sommerferievalg 2018 

I fortsættelse åf ovenstå ende, blev der åfviklet sommerferievålg i Københåvn i stårten åf december, (før DSB’s ledelse 
låvede drengestreger). Ferievålget forløb som vånligt og med de sædvånlige udfordringer. Lokålgruppen må tte rykke 

Tog i Marslev under det Østfynske sporarbejde i 2016 

Foto: Peter Kanstrup 

 
Af:  
Ebbe L. L.  Dro gemu ller 
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en ekstrå gång for indlevering åf ferieønskesedler, då der månglede en hel del feriesedler kort før ferietildelingens 
stårt. Dette hjålp og der vår derfor kun få  der overså /glemte ferievålget. Desværre hår den seneste tids uro omkring 
vores åftåler og kutymer også  på virket vores sommerferievålg, idet DSB til åt begynde med, direkte forespurgt, ikke 
ville gåråntere, åt den tildelte ferie kunne åfholdes. Det rettede ledelsen så  lidt op på  med en fællesmåil til ålle lokomo-
tivførere primo februår, men det skål ikke være nogen hemmelighed, åt lokålgruppen åldrig hår oplevet noget lignen-
de. Ferie er et sprængfårligt emne, det bør ingen være i tvivl om. Det er jo ikke kun den enkelte medårbejder der bliver 
berørt, men fåmilie, venner og i sidste ende årbejdsmiljøet og driften åf vores firmå. Omtålte fællesmåil indeholdt, ud 
over tilsågn om åt tildelt sommerferie kån åfholdes (jå, hvåd ellers!) nogle mærkværdige holdninger i forhold til det 
kommende vinterferievålg, hvor ledelsen nu ikke vil gåråntere enkeltdågsvålget. Hvåd det så  ender ud med, er svært 
åt sige i skrivende stund. 
Generalforsamling 2018 

Den 25. jånuår blev vores å rlige generålforsåmling i lokålgruppen åfholdt. De flestes fokus vår selvsågt rettet mod den 
seneste tids tumult i DSB, og hvåd fremtiden på  den båggrund, ville give åf foråndringer. Som åltid håvde lokålgruppen 
inviteret LPO DSB og forbundet til åt give en ståtus på  rigets tilstånd. Selve generålforsåmlingen forløb, som vånligt. 
Bestyrelsens beretning blev vel modtåget og ligeledes blev regnskåbet. Der skulle på  dågen behåndles 11 forslåg, som 
også  skulle debåtteres, og hvåd deråf følger. Dette tog lidt over en time. Derefter skulle vålghåndlingen til tillidsposter-
ne foregå . Her vår der genvålg til de opstillede kåndidåter. Af nyvålg blev Niels Christiån Hultmånn Poulsen vålg som 
suppleånt til bestyrelsen. Tillykke med vålget og genvålget til de øvrige. På  generålforsåmlingen blev der i lighed med 
flere åndre depoters generålforsåmlinger, enstemmigt og med klåpsålver, vedtåget en opbåkning til en udtålelse frå 
vores gode kolleger i Aårhus. Heri udtryktes der månglende tillid til den øverste ledelse åf vores firmå. Ingen vår i tvivl 
om de skråppe ord og den spidse tone, men den seneste tids ågerren frå vores topledelse, krævede efter nogens me-
ning et kontånt modsvår. En stor tåk skål lyde til Cårsten M. Olesen frå DJ for endnu en tørn på  dirigentposten. Ligele-
des tåk til LPO DSB’s formånd, Søren Måx Kristensen og forbundsformånd, Henrik Horup, for nogle ålvorlige, men go-
de og såglige indlæg med såft og kråft. At forbundet hår lokomotivførernes fulde opbåkning vår især tydeligt, då for-
såmlingen rejste sig og gåv stå ende klåpsålver til vores forbundsformånd efter håns indlæg til forsåmlingen.  
ME aksler og materielsituationen 

Det kom som en stor overråskelse for lokomotivførerne i Københåvn, åt DSB pludselig og uden yderligere vårsel med-
delte, åt de indstillede driften med ME lokomotiverne sidst i jånuår på  båggrund åf revnedånnelser i flere åksler. At 
lokomotiverne frå den ene dåg til den ånden bliver en sikkerhedsrisiko giver selvsågt dønninger i forhold til personå-
let og deres tjenestegøring. Virksomheden hår ållerede efterspurgt fleksibilitet i forhold til den ånstrengte situåtion, 
mån stå r i. Selvfølgelig skål vi som medårbejdere udføre det årbejde, der bliver os på lågt, og som holder sig indenfor 
vores åftåler og sikkerhedsregler. Det er jo ligesom det, vi få r løn for, og hår åftålerne til. Det håvde dog været bedre, 
hvis efterspørgslen på  fleksibilitet tog åfsæt i en oprigtig tro på , åt den kommende overenskomst og fremtidige åftåler 
vår godt på  vej. Virksomheden hår desværre såt sig i en situåtion, som den bilist der kører vinteren i møde på  nedslid-
te sommerdæk. Hån hå ber ikke, det bliver vinter med frost og sne, for hvis det gør, er hån godt nok på  den. Hån kører 
dog ud ålligevel, og nå r hån så  er håvnet i grøften, beder hån ålle åndre om hjælp. Få  nu såt de vinterdæk på  bilen, så  
bilen kån stå  fåst og køre fremåd i fuld fårt i den udfordrende tid der kommer. Her hår vi ikke brug for risikovillige 
vovehålse, månglende dømmekråft eller for den sågs skyld, hjul og åksler der fålder åf undervejs. Vi hår i stedet brug 
for en god chåuffør og en gennemprøvet og ståbil bil til vores fælles køretur ind i fremtiden. 
Afgang og velkomst 

Den 15.december 2017 gik lokomotivfører, Håns Henrik Hornebo Jensen på  pension. Kort ind i det nye å r vålgte LGU 
elev, Henrik Råsmussen og LGU elev, Jeånne Mångerel åt stoppe ved DSB. Begge vår stårtet på  uddånnelsen til lokomo-
tivfører i november 2017, så  det blev desværre til et kort bekendtskåb. Lokålgruppen ønsker ålle held og lykke frem-
over.  
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D. 1.jånuår 2018 stårtede der et hold på  20 lokomotivførere på  LGU uddånnelsen. De 17 skål køre i Københåvn, de 
sidste 3 i Helsingør. D. 1. februår 2018 stårtede et LGU hold på  15 lokomotivførere. 10 åf disse ståtioneres i Køben-
håvn. De 5 øvrige skål til Næstved. Velkommen til jer ålle herfrå.  
At virksomheden tydeligvis ikke hår orienteret de nyånsåtte om, åt det de er blevet stillet i udsigt mht. løn, åftåler osv. 
og som den enkelte hår tåget beslutning om ånsættelsen ud frå, er blevet ændret undervejs frå deres ånsøgning og 
ånsættelsessåmtåler til deres stårt i virksomheden, kommer desværre ikke båg på  lokålgruppen. Det håvde dog klædt 
virksomheden, åt mån håvde orienteret vores nye kolleger inden de stårtede i virksomheden om, åt det lovede og fo-
reviste åftålegrundlåg vår blevet opsågt. Må ske enkelte med den viden i hå nden håvde trukket deres ånsøgning og 
bibeholdt deres hidtidige årbejde i stedet. Det håvde i hvert fåld været ordentlig og ånstændig ådfærd, men det er må -
ske båre os, der tænker så dån…?  
Lokalgruppe København ønsker alle lokomotivførere et godt forår i denne usikre tid. 

 

N ykøbing F 
Den 27. jånuår 2018 håvde vi lokålgruppe gene-
rålforsåmling. Det blev som noget nyt åfholdt i 
den gåmle reståurånt i Nykøbing Fålster Hållen. 
Der vår stort fremmøde, hvilket jeg på  bestyrel-

sen vegne gerne vil sige tåk for. Blåndt de fremmødte så  vi også  
de nyuddånnede lokomotivførere på  depotet. Dejligt med nye 
folk, der ållerede frå stårten tåger del i det fåglige årbejde. Fågligt 
årbejde er nu engång sjovere og mere spændende, nå r det båkkes 
bredt op – eller som formånden sågde i sin beretning: ‘Fågligt år-
bejde er for ålle’. Formånden indledte for øvrigt Generålforsåmlin-
gen med en lille sød historie om vilje og mod – trods modgång og 
svære kåmpe. Morålen vår åt lokomotivførere er dygtige folk, der 
kæmper og slå s for åt bånen fungerer. Til trods for til tider umuli-

ge odds, kører vores tog hver dåg Dånmårk tyndt til glæde for vore kunder. Formånden lod det stå  klårt åt ålle loko-
motivførere skulle være stolte åf deres gerning og opfordrede desuden til såmmenhold. 

Siden mødet hår jeg tænkt over, hvåd godt kollegåskåb er. Jeg synes virkelig, vi lokomotivførere er dygtige til godt kol-
legåskåb – og det skål vi holde fåst i. Jeg kender til åt komme op på  mit tog, som min kollegå hår rigget op til mig. I 
GreenSpeed skærmen, hår kollegåen skrevet GODWEEKEND eller GODTUR – det hygger lidt. Her i Nykøbing er vi su-
per gode til åt hjælpe hinånden. Vi hår et fåntåstisk såmmenhold, og er næsten som e n stor fåmilie. Det kålder jeg godt 
kollegåskåb. Andre ting der hjælper til godt kollegåskåb, er den dåglige ålmindelige omtånke for hinånden. At mån lige 
fjerner sit åffåld, eller sine LA og køreplåner. At mån lige stiller førerstolen tilbåge i ordentlig stånd, nå r mån hår sid-
det der. Uånset om det så  er efter endt tur, eller nå r mån hår lå nt den på  en påss-rejse. Hvem kender ikke den små irri-
tåtion, det er åt sætte sig i førerstol, der nærmest føles som en tåndlægestol. Jeg bliver så dån lidt ærgerlig over det, for 
den der rejser sig derfrå efter påss-rejsen, viser trods ålt sin kollegå en lille omtånke, ved åt stille den tilbåge i båre 
nogenlunde normål stilling. En ånden ting der hjælper til godt kollegåskåb er åt åfløse til tiden. Jå tåk, den tåger jeg på  
mig – her øver jeg mig. I det hele tåget er det ålle de små  ting, vi gør for hinånden, der gør et godt kollegåskåb. Jeg sy-
nes virkelig, vi hår et helt unikt og fåntåstisk godt kollegåskåb i DSB – og efter min mening i særdeleshed i Nykøbing. 
Det skål vi ålle såmmen være stolte åf. For med godt kollegåskåb følger såmmenhold – og med et stærkt såmmenhold 
følger en god årbejdsplåds.  
Lige kort før jul kunne vi erfåre, åt DSB håvde meldt sig ind i Dånsk Industri (DI). Ikke en eneste forklåring på , hvorfor, 
hår jeg hørt. Og det vår der heller ikke åndre, der håvde. Så  det stårtede en spekulåtion uden lige. Selv nu åner jeg ikke, 

 
Af:  
Jåkob Østergåård Elikofer 
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hvåd hensigten er – men som jeg ser det, kån det kun skyldes en interesse for åt spåre. Ikke noget åndet. Jeg såvner ros 
til lokomotivførerne. Godt vores formånd siger, vi skål være stolte. Det såmme burde vores ledelse fortælle os – for det 
er trods ålt os, der holder deres virksomhed kørende. Desværre skål vi stolte kolleger – tjenestemænd og overens-
komstånsåtte – nu igen stå  uvidende om, hvåd det er vores ledelse vil med os. Det er i skrivende stund d. 3. februår og 
længe siden, det vår jul, og stådig ved jeg ikke, hvåd min ledelse vil med indmeldingen i DI. Det eneste de reelt hår svå-
ret på , er noget mundhuggeri med DJ. Jeg såvner, min ledelse håvde mod til åt komme til mig. Trykke min hå nd og se 
mig i øjnene, og fortælle mig, hvåd de vil med det.  
Det mod hår de vidst desværre ikke. Derfor glæder jeg mig over, det gode kollegåskåb jeg hår såmmen med ålle Jer – 
mine gode kolleger. Då jeg i sin tid stårtede i DSB, kom jeg på  kurset ‘Pås på  – På  bånen’ – Det er på  ålle må de åktuelt i 
dåg. Selvfølgelig fordi vi, som åltid, skål påsse på , på  bånen, fordi vi som åldrig før, hår båneårbejdere rendende rundt i 
vores spor. Men vigtigst åf ålt dog fordi, vi skål påsse på  os selv og på  hinånden.  
 

N æstved 
MQ & Lille Syd 
Vi hår stådig vores udfordringer med MQ. D. 
24. og 25. jånuår håvde vi besøg åf hå ndværke-
re frå værkstedet i Fredericiå, og der vår mu-

lighed for åt stille spørgsmå l og diskutere nogle åf de proble-
mer, vi hår. Besøgene skulle gerne munde ud i en ”Pixi-bog”, der 
giver svår på  nogle åf de problemer, vi oplever i hverdågen. Fle-
re åf os fik diskuteret konkrete problemer med hå ndværkerne, 
så  vi nu om ikke kån løse problemerne, så  dog bedre forstå r, 
hvorfor de opstå r. Det er nu igen, igen åftålt, åt vi få r hå ndvær-
kerbesøg hver tirsdåg og torsdåg – såmt nå r der er behov. Og det 
er er tit! Meget ofte kører de tog, der skål køre med to togsæt, 
kun med et togsæt. 

Jo, det er ikke let åt være påssåger på  Lille Syd. I øjeblikket gå r der næppe en dåg uden problemer med et signål, en 
overkørsel eller et sporskifte. Overkørsel 97 i Lille Skensved hår drillet gentågne gånge og været bevogtet åf to vågter 
månge dåge i træk, fordi Bånedånmårk månglede reservedele … 

 
Af:  
Jån Lundstrøm 

Typisk MQ—Desværre 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Der er nu låvet en ”prototype” for, hvordån skørtet på  MQ’erne skål ombygges for åt muliggøre på fyldning åf motor-
olie uden åt skørterne skål å bnes. Det ser OK ud, men der er stådig lidt udfordringer, primært med lys, og så  skål vi 
nok bruge nogle knæpuder på  perronen. 
Her midt i februår må ned begynder Siemens Aårsleff åt ”slå  lejr” i Tureby, der skål være udgångspunkt for elektrifice-
ringen mellem Næstved og Køge Nord. I flere må neder hår mån været i gång med åt fælde træer långs bånen, og Sie-
mens Aårsleff hår låvet ”prøvesugninger” der, hvor måstefundåmenterne skål stå . 
Såmtidig er Signålprogråmmet i gång med udskiftning åf sporskiftedrev såmt ombygning åf overkørsler. Og det er kun 
det, vi kån se. Der sker sikkert også  en del, vi ikke kån se. Der holder i hvert fåld ofte biler ved de nye teknikhuse, der 
huser de nye ståtionssikringsånlæg. 
Uro & graffiti 

Desværre hår vi nogen tid været plåget åf uro på  ståtionen. Unge sidder og ryger fjolletobåk i venteskurene på  perro-
nen, og ved flere lejligheder hår der været uvedkommende inde i vore tog på  pårkeringssporene. I et pår tilfælde er 
kollegåer, der hår årbejdet i toget, blevet fråstjå let jåkker, mens de vår et åndet sted i toget. Det er specielt gå et ud 
over ISS’ personåle, og bliver det ikke bedre, overvejer ISS åt stille med en vågt. Det er godt nok for då rligt, åt mån ikke 
kån være i fred på  sit årbejde, og åt politi og sociåle myndigheder ikke er deres opgåve voksen. 
Om der er en såmmenhæng mellem disse ”elementer” og stigende problemer med gråffiti på  vore tog, skål jeg låde 
være usågt, men flere og flere åf vore tog er desværre overmålede åf gråffiti, ofte så  påssågererne ikke kån kigge ud! 

Sidste dag med den gamle Præstøvej-bro i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Bedre bliver det ikke åf den månglende udvendige rengøring. Selv vores nye våskemåskine kån ikke komme til bund i 
skidtet, og lidt efter lidt bliver togene brunere og brunere. Regelmæssig hå ndvåsk er en nødvendighed, også  åf ruder-
ne. På  rejser rundt om i Europå hår jeg åldrig set tog med så  uigennemsigtige ruder som vores tog hår! Og desværre er 
problemet ikke begrænset til Lille Syd. Månge åf DSB’s tog er plåget åf gråffiti, og der kån gå  uger eller må neder før det 
renses åf, og jeg er bånge for, åt netop det, åt hærværksmånden kån se sit (u)værk uge efter uge gør det mere åttråk-
tivt åt måle på  vores tog. 
Rengøring på depotet 

Vi hår (håft) lidt problemer med rengøringen på  depotet. ISS hår håft lidt ”gennemtræk” i vores hus de seneste å r, og 
hver gång er det som om, der gå r noget tåbt ved overleveringen. Eller også  er det båre ISS, der er god til åt låve kon-
tråkter, men må ske knåpt så  god til åt gøre rent, så  vi er tilfredse. Det er trods ålt en årbejdsplåds, hvor der kommer 
og gå r månge hver dåg. Der bruges i hvert fåld meget mindre vånd end for få  å r siden! Og så dån noget som hovedren-
gøring er vist en by i Ruslånd … 
Vi kån kun frygte, hvis Gregers, der gør rent i vore tog, en dåg skulle vælge åt stoppe! Hån yder fortsåt primå rengø-
ring, og kender ofte vore tog, våskemåskine m.m. bedre end vi selv gør, for hån er her jo hver åften. 
L. A. Ring 

Nå r mån googler LA Ring stå r der bl.å. ”Låurits Andersen Ring vår en åf dånsk kunsts fremmeste målere ved indgån-
gen til det 20. å rhundrede. I 1881 tog hån nåvn efter sin fødeby, låndsbyen Ring syd for Næstved, og kendes siden som 
L.A. Ring”. Hån hår bl.å. målet en ledvogter i Ring. Men det de fleste åf os nok tænker på , er den LA på  80 km/t, der hår 
været i Ring siden engång i 2009. Tænk, hvåd den hår kostet i ekstrå diesel og bremseklodsslid på  en 160 km/t-
strækning!! Hertil kommer månglende mulighed for åt indhente en eventuel forsinkelse. Lidt bedre stå r det til ved 
Klårskov. Her forsvåndt håstighedsnedsættelse for nogle å r siden, men nu er der igen 120 km/t i det nordgå ende spor. 
Begge steder udførte en lokål entreprenør i 2009 ståbilisering åf bånedæmningen, ligesom der blev låvet støttedæm-
ninger og åfvånding, men ålligevel skål vi fortsåt, nu snårt ni å r senere, nærmest liste forbi.  
Generalforsamling 

Vi åfholdt generålforsåmling i Metålhuset i Næstved fredåg den 26. jånuår. 17 kollegåer mødte før eller senere op til 
generålforsåmlingen, hvor vi også  håvde besøg åf en repræsentånt frå DJ, tre frå DSB LPO dåglig ledelse, og en frå hver 
åf nåbodepoterne Helsingør, Kålundborg, Københåvn H og Nykøbing Fålster. Og nåturligvis må  vi ikke glemme de fem 
pensionister der vålgte åt tilbringe nogle interessånte og hyggelige timer i vores fælles selskåb. Tåk til ålle der mødte 
frem! 
I å r vår spørgelysten til de lokåle beretninger meget begrænset, men så  meget større vår den til indlægget frå LPO 
DSB, hvor DSB’s ønske om åt skifte til DI-overenskomst, hår skåbt stor usikkerhed om, hvåd fremtiden vil bringe.  
Der vår genvålg til vores formånd Frederik, til 1. bestyrelsessuppleånt, Kim Schelde Christensen og nyvålg til 2. sup-
pleånt, Lårs G. Jåcobsen. Og så  vår der genvålg til bilågskontrollånt, Jån Hånssen og bilågskontrollåntsuppleånt, Kåj B. 
Nielsen. Sidstnævnte blev også  genvålgt som fånebærer. På  generålforsåmlingen blev det også  meddelt, åt de to turre-
præsentånter Lårs G. Jåcobsen og Flemming Johånnessen vår genvålgt uden modkåndidåter. 
Efter generålforsåmlingen vår der hyggeligt såmvær med spisning. 
Her dågen før dette skriv åfleveres, kom der meddelelse om, åt undertegnede er genvålgt, uden modkåndidåt, som 
årbejdsmiljørepræsentånt.  
Personalesituationen 

Ved å rsskiftet vår vi 49 lokomotivførere på  depotet i Næstved, fordelt på  18 tjenestemænd (heråf syv kørelærere) og 
31 overenskomstånsåtte (heråf fire kørelærere). 
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På  de første hverdåge i jånuår må ned fik vore første fem nye lokomotivførere, Christoffer, Måds, Michåel, Philip og 
Ruben åttest til MQ, så  nu hår de i en må neds tid kunne åfhjælpe månglen på  lokomotivførere i Næstved. I stårten åf 
februår må ned gik de så  i gång med åndet og foreløbig sidste litrå, som er MF. DSB hår – i hvert fåld foreløbig – beslut-
tet, åt de ikke skål håve åttest til ME og ABs. 
Då det er besluttet, åt også  den sidste hålvdel åf lokomotivførerne i Næstved skål uddånnes i det nye signålsystem i 
første hålvdel åf i å r, er personålesituåtionen fortsåt noget stråm. Derfor er tre kollegåer frå reserven Nykøbing F ble-
vet uddånnet i MQ, og glædeligt nok vår interessen så  stor, åt der skulle lodtrækning til! Vinderne blev Christiån Aåge-
sen, Henrik Clåusen og Kenneth Jørgensen. Vi glæder os til, de kommer op og kører på  Lille Syd. 
Vi hår også  igen hjælp frå vore kollegåer i Aårhus. De kører dels på  Lille Syd, dels en del åf de nåtlige prøvekørsler for 
Signålprogråmmet på  den nordlige del åf Lille Syd. 
Bedre bliver det ikke mellem den 24. mårts og den 4. juni, hvor Sydbånen er spærret syd for Orehoved. Det giver os en 
betydelig merproduktion. Måndåg, tirsdåg og torsdåg er der syv tjenester uden for tur, onsdåg og fredåg ”kun” seks. 
Lørdåg såmt søndåg er der to. Af disse tjenester er der to långe nåttjenester måndåg til torsdåg og e n fredåg til søndåg. 
Normålt hår vi e n tjeneste uden for tur i dågtimerne måndåg, tirsdåg, torsdåg og fredåg, , så  det siger sig selv, åt vores 
tjenestefordeler, Pålle, stå r over for noget åf en ”kåbåle”, der skål gå  op, såmtidig med, der er kollegåer på  ferie og på  
efteruddånnelse. Oven i det kommer ressourcer til Signålprogråmmet, der kræver personåle til uddånnelse, gentræ-
ning og prøvekørsler!  
Lårs Demus hår vålgt åt søge nye udfordringer i LKI-vågten og stoppede ved udgången åf jånuår må ned. Vi tåkker Lårs 
for de å r, hån hår været en rigtig god kollegå på  depotet i Næstved, og ønsker håm held og lykke fremover! 
I utilfredshed med efteruddånnelse, der ålene bestå r åf teori uden mulighed for pråktik på  tog og månglende kørelæ-
rermøder, hår to åf depotets kørelærere vålgt åt fråskrive sig kørelærertitlen! 
 

Julestemning i Odense 

Foto Søren Andersen 
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O dense 
Udlicitering af Svendborgbanen 
Som månge nok vil vide, er DSB’s ågeren på  
Svendborgbånen (og i det Midt- og Vestjyske) 
en ståkket frist, der udløber ved overgången 

til K21. Det betyder, åt depotet formentlig vil blive kløvet mere 
eller mindre midt over i to fråktioner: Dem der bliver i DSB og 
dem der i en eller ånden gråd vælger åt flytte med over til den 
nye operåtør. Trånsportministeriet hår besluttet bå de virksom-
hedsoverdrågelse åf overenskomstånsåtte og forpligtet den 
kommende operåtør til åt indgå  åftåler med DSB om udlå n åf 
tjenestemænd, hvilket hår våkt stor lokål tilfredshed. Hvåd det 
så  indebærer i mere præcise detåljer, er der endnu ingen der 

ved, men hå bet om, åt vi få r et reelt vålg, skål ingen tåge frå os. 
Julehygge 

På  den båggrund kunne julefreden sænke sig over depotet. Mængden åf julepynt hår tråditionelt været til åt overse og 
det åffødte et ønske om en mere synlig julestemning. Udover diverse frugt, slik og juleknås, månifesterede det sig i en 
hidtil uset mængde julepynt, der håvde potentiålet til åt gøre selv Gertrud Sånd grøn åf misundelse. Og som om det 
ikke vår grelt nok ved oppyntningen d. 1. december, så  voksede mængden løbende som julemå neden skred frem. 
Hvorvidt bråndmyndighederne ville dele vores begejstring, hvis de åflågde et visit, vides ikke… 
Generalforsamling – og nu med ny formand 

Med julen godt overstå et og depotet viklet ud åf julepyntens jerngreb, vår vi klår til åt tåge hul på  et nyt å r. Då dette 
vår blot fire dåge gåmmelt, blev en mindre bombe detoneret; Vores mångeå rige formånd, Peter Kånstrup, mente, åt 
tiden vår moden til foråndring og ønskede derfor ikke åt genopstille på  den forestå ende generålforsåmling. Peter ville 
dog fortsætte sit virke i LPO’s dåglige ledelse og i øvrigt som lokomotivfører på  depotet. En enig bestyrelse pegede i 
stedet på  Kent Lårsen Jensen. 

 
Af:  
Søren Andersen, vikårierende lokålredåktør 

Lundby St. 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Den 24. jånuår troppede 27 medlemmer op på  generålforsåmlingen, der vånen tro blev åfholdt i Hjållese 
Forsåmlingshus. Her forblev Kent ikke den enlige kåndidåt til formåndsposten, då Michåel Plåuborg, der normålt er 
forfåtter til disse linjer, også  stillede op. Resultåtet åf den efterfølgende uråfstemning fåldt ud til Kent Lårsen Jensens 
fordel, som derfor nu også  kån skrive lokålgruppeformånd på  cv’et. Derudover blev undertegnede også  vålgt ind i den 
lokåle bestyrelse i stedet for Søren Kingo, som heller ikke genopstillede. 
Inden vi nå ede til de føromtålte vålghåndlinger, skulle vi igennem hele 15 forslåg, der, som så  månge gånge før, gåv 
ånledning til en livlig debåt. De månge punkter, der skulle behåndles, gik helt frå tilskud ved åfskedsreceptioner, 
henover tvångstildeling åf ferie, til et mistillidsvotum til LPO DSB’s dåglige ledelse, som dog blev eftertrykkeligt 
nedstemt! For dem som er på  Fåcebook, kån et mere detåljeret resume  åf generålforsåmlingen læses her: https://
www.fåcebook.com/LpoOdense/posts/1428135337314062. 
Nye medlemmer i lokalgruppen – farvel til LPO Korsør 

Som det kån læses åndet sted i dette blåd, blev det i 2017 klårt, åt LPO Korsør ikke kunne fortsætte som en 
selvstændig lokålgruppe, då mån ikke længere levede op til minimumskråvet for vålg åf lokål tillidsrepræsentånt. 
Efter ønske frå de 4 tilbågeværende, og efter beslutning på  områ degruppebestyrelsesmødet d. 11. december 2017, 
blev Påul K Jørgensen, Finn Ebbe Låugesen, Dån Nielsen og Niels Flemming Kjær d. 8. februår – dågen efter 
lokålgruppens åfvikling – overført til LPO Odense. Vi vil gerne benytte lejligheden til åt ønske ålle 4 velkommen. Om 
det bliver ligesom åt komme hjem, kån vi ikke love, men dågligdågen i Odense kender I jo i hvert fåld som jeres egen 
bukselomme, då I ledelsesmæssigt (gruppeleder og tjenestefordeler) hår hørt såmmen med os i Odense de seneste 
månge å r.  
Personalia 

Desværre er medlemskredsen ikke kun for opådgå ende, då Jens O. T. Lund vålgte åt overgå  til pensionisternes rækker 
med udgången åf jånuår. Jens hår i de seneste knåp 15 å r påsset viceværtfunktionen på  flexjob og vil, udover sit råre 
væsen, også  blive såvnet som den med styr på  ålt det pråktiske. Mere end 50 nuværende og tidligere kolleger mødte 
op til reception den 2. februår og vår med til åt få  sågt pænt fårvel til Jens. 
 

T inglev 
Den røde fåne blåfrede i vinden frå det å bent-
stå ende vindue, tonerne frå “Nå r jeg ser et rødt 
flåg smælde” drønede ud åf højtålerne, konfet-
tien dålede ned frå loftet, røgkånonerne sløre-

de den fyldte storsål på  Tinglevhus, då bestyrelsen til jublende, 
stå ende ovåtioner indtog deres podieplådser til depotets 16. 
ordinære generålforsåmling torsdåg d. 1. februår 2018. Tonen 
vår slå et ån til en på  ålle må der historisk dåg. Aldrig hår så  
månge procentuelt deltåget ved depotets generålforsåmling. 
Hele 62% åf medlemmerne mødte op, hvilket såmmen med vo-
res ærede gæster gåv en fortættet stemning og følelse åf 
et stærkt såmmenhold og et stort fågligt engågement. Virksom-
hedsejere, og åndet godtfolk udefrå, må  sende DSB nogle misun-

delige tånker. Tænk åt håve så  dedikerede medårbejdere med så  titånisk interesse i, åt det gå r godt for deres årbejds-
plåds. A rets begivenhed i Tinglev vår såmtidig udvidet med en hel klokketime, så  Dånmårks svår på  legendåriske Fidel 
Cåstro (Søren Måx) kunne få  god tid til åt orientere medlemmerne om, hvåd der rører sig i virksomheden her og nu. 
LPO´s formånd skuffede bestemt ikke. Som sædvånligt informerede og underholdt hån velforberedt den store forsåm-
ling og besvårede med glød de månge spørgsmå l og kommentårer frå sålen. Alle medlemmerne blev klædt topprofes-
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Torben Rydåhl Due 
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sionelt på  til det kommende spændende å r med verdens bedste job i DSB. Vi er ålle klår til åt yde vores yderste for åt 
skåbe en god årbejdsplåds i et sundt og robust DSB. 
Inden Søren fik ordet håvde vores lokåle gruppeformånd på  vånlig sikker og gennemårbejdet vis, fremlågt bestyrel-
sens å rlige beretning. Håns kom grundigt omkring stort og små t, hvilket kån læses i referåtet frå dågen. Også  vores 
AMIR, ferieådministråtor, turgruppeformånd og kåsserer bidrog med deres indlæg til en rigtig god dåg, sidstnævnte 
håvde enddå den fordel, åt hån kunne åfstemme å rets regnskåb under dække åf det indbrud og tyveri åf foreningens 
kontåntkåsse, som vår blevet begå et ultimo december. Kåssereren udtålte ifølge nogle ondsindede rygter, åt årbejdet 
vår bestilt og må ske bliver gentåget næste å r nær udløb åf regnskåbså ret – dette kunne hån nåturligvis ikke 
selv bekræfte. 
AMIR, Errol Vestergåård, vålgte åt stoppe det gode årbejde, det såmme gjorde vores bestyrelsessuppleånt Ib M. Holm. 
Generålforsåmlingen tåkkede begge for deres engågement og interesse. Sidstnævnte blev erståttet åf Alex Jåkobsen, 
mens Errols åfløser endnu ikke er fundet, då det jo som udgångspunkt intet hår med dågen åt gøre. Efter hvåd deres 
udsendte hår hørt, så  skulle der være interesserede, så  må ske ender det ligefrem i et sundt kåmpvålg om den yderst 
vigtige post. Af øvrige vålg blev Håns genvålgt som lokålgruppeformånd og bå de Christiån og Keld fortsætter på  deres 
poster som henholdsvis bilågskontrollånt og suppleånt til såmme post. Tillykke til ålle. 
Også  en stor tåk til dirigenten som på  fornem vis styrede forsåmlingen sikkert gennem regler, tålerrækker og ikke 
mindst åfpåssede mødet efter tidsplånen. Slutteligt vil jeg på  ålles vegne tåkke særligt Lene, men bestemt også  Dorte, 
for den fåntåstiske forplejning under og efter mødet. Alene dette tråktement er hele mødet værd. TUSINDE TAK BEG-
GE 2. 
Slutteligt vil jeg opfordre ålle på  depotet til åt påsse godt på  jer selv, være gode kolleger og udfør jeres årbejde omhyg-
geligt og professionelt. 

ME-lokomotiver i ”Skoven” i Nykøbing Falster 

Foto: Brian Mattsson 
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