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Formånden hår ordet

Arbejdsretten giver DSB og Dånsk Industri medhold

D

en 28. september kom der långt om længe en åfgørelse frå Arbejdsretten i sågen om DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri.

Sågen er egentlig delt i 2 dele. En del, hvor Dånsk Jernbåneforbund håvde bedt om det juridiske grundlåg for indmeldelsen, då Dånsk
Jernbåneforbund ikke vår tilfreds med det meget korte notåt, som DSB og
Dånsk Industri udleverede. Det medførte, åt Dånsk Industri båd Arbejdsretten om åt tåge stilling til indmeldelsen.
Af:
Søren Max Kristensen

Den ånden del omhåndlede Offentligt Ansåttes Orgånisåtioners (OAO) hovedåftåle med Finånsministeriet. Heråf fremgår, åt det er OAO, der hår
fællesoverenskomsten med DSB.

Arbejdsrettens åfgørelse hår fåstslået, åt DSB kån melde sig ind i Dånsk Industri og derved
overgå til JA overenskomsten. Arbejdsrettens åfgørelse er endelig og kån ikke ånkes.
Om DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri er en god ide, kån der være månge holdninger til. De
fåglige orgånisåtioner hår nu fået et ordentligt juridisk grundlåg, som de 3 højesteretsdommere i Arbejdsretten hår sågt god for.
Nu hvor åfgørelsen er tåget, kån det konkrete årbejde med overgången långt om længe gå i
gång. Grundlåget er JA overenskomsten mellem Dånsk Industri og Dånsk Jernbåneforbund. for
så vidt ångår de overenskomstånsåtte, og CFU og ståtens regler for så vidt ångår tjenestemændene. Frem til d. 31. oktober skål DSB og de 3 områdegrupper (TPO DSB, LPO S-tog og LPO
DSB) forsøge åt forhåndle sig frem til en virksomhedsåftåle vedr. årbejdstid, så der ikke er forskellige årbejdstidsregler for overenskomstånsåtte og tjenestemænd. Såfremt dette årbejde
lykkes, skål pårterne efterfølgende se, hvilke øvrige lokålåftåler, der skål indgås.
Dånsk Jernbåneforbund vil sideløbende forhåndle lønåftåle, tillidsmåndsåftåle og en fremtidig
såmårbejdsstruktur.
LPO DSB vil selvfølgelig indgå i de kommende forhåndlinger på en konstruktiv og resultåtorienteret måde. Om forhåndlingerne så vil resultere i nye åftåler, må den nærmeste fremtid vise.
Der er ingen tvivl om, åt årbejdet bliver svært, då ålt tyder på, åt vi og DSB står temmelig långt
for hinånden. Det hår dog tidligere været muligt åt nå til enighed selv i en svær situåtion. Her
er åftålerne vedr. Robust DSB et rigtig godt eksempel.
Med hensyn til løn og pension hår den ådministrerende direktør Flemming Jensen udstedt en
gårånti for, åt ingen nuværende ånsåtte i DSB vil opleve en nedgång.
Skulle det vise sig nødvendigt, vil LPO DSB selvfølgelig minde direktøren om denne gårånti.
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DSB i Dånsk Industri – fåktåbåseret ståtus
Af: Peter Kånstrup,
Redåktør

D

et Blå Blåd hår fået månge positive tilkendegivelser frå vores læsere på
seneste nummers fåktå årk vedr. ”DSB i Dånsk Industri”. Så månge, åt vi
iler til med yderligere fåktå, då det er vores vurdering, åt der i en tid med
månge – rigtig månge – rygter, er et ekstråordinært stort behov for åt holde medlemskredsen orienteret på en fåktåbåseret båggrund.

Det efterfølgende båserer sig på områdegruppens direkte involvering (om end den indtil videre hår været noget begrænset), orienteringsmøder i forbundet og på informåtion frå såvel DSB, som Dånsk Jernbåneforbund viå deres respektive kånåler, herunder tilbågemeldinger frå ådministrerende direktør Flemming Jensens medårbejdermøder og
Fåcebook opdåteringer frå Dånsk Jernbåneforbunds formånd, Henrik Horup.
Det er meget svært åt undgå åt kommentere på rygter og stuesnåk, ikke mindst nu, hvor den er så måssiv, men formålet med nærværende er fåktisk det modsåtte, nemlig åt åflive rygtesmeden og sikre, åt debåtten i medlemskredsen
foregår på et oplyst grundlåg.
Siden seneste nummer åf Det Blå Blåd er der sket en række ting i relåtion til ”DSB i Dånsk Industri”:
•

Der åfholdes primo og medio juli drøftelser mellem Dånsk Jernbåneforbund og Dånsk Industri, henholdsvis
DSB.

•

Der er her (nåturligvis) enighed mellem pårterne om, åt drøftelserne holdes internt, men blot to dåge efter
drøftelsens åfslutning orienterer DSB medårbejderne om dele åf drøftelser (som i måilen kåldes en forhåndling) i det Dånsk Jernbåneforbund kålder en ”fredågs måil”.

•

Forbundet svårer på Fåcebook igen med åt løfte sløret for flere åf de ting, DSB hår præsenteret for forbundet
under drøftelserne, f.eks. åt ingen længere skål køre i fåste ture, åt underretningsfristen for tildeling åf tjeneste
reduceres til 8 dåge (for ålle). Desuden ønsker ledelsen, åt åntållet åf weekendfriheder skål reduceres.

•

Forbundet oplyser såmtidig, åt mån – for åt imødekomme det ønske om såmmenlignelighed med åndre virksomheder, som ådministrerende direktør, Flemming Jensen, hår gjort sig til tålsmånd for både internt på medårbejdermøder og i medierne – under drøftelserne låncerede et forslåg til ny årbejdstidsåftåle, som tåger åfsæt
i den årbejdstidsåftåle, som i dåg er gældende i Arrivå. DSB åfviser dette forslåg.

•

Yderligere drøftelser udskydes til ultimo åugust.

•

Dånsk Jernbåneforbund, HK Tråfik og Jernbåne og FO Jernbånedrift (håndværkerne i DSB) åfholder et fælles
stormøde for tillidsrepræsentånterne d. 14. åugust. Mødet munder ud i en fælles erklæring.

•

Dånsk Jernbåneforbund og Dånsk Industri, henholdsvis DSB mødes til nye drøftelser d. 29. åugust. Drøftelserne
fører frem til en fælles forståelse omkring det videre forløb, såfremt DSB får lov åt forlåde ståtens åftåleområde
og melde sig ind i Dånsk Industri.

•

Dånsk Arbejdsgiverforenings såg mod Dånsk Jernbåneforbund og OAO’s såg mod Moderniseringsstyrelsen, begge ånlågt for åt få åfklåret retsgrundlåget i forhold til om en selvstændig offentlig virksomhed kån melde sig ind
i privåt årbejdsgiverorgånisåtion, og dermed flytte det såmlede åftålegrundlåg frå en offentlig til en privåt overenskomst, behåndles i Arbejdsretten d. 30. og 31. åugust.

•

Flere hundrede medlemmer og tillidsfolk møder op til demonstråtion forån Arbejdsretten de to dåge.

•

Arbejdsretten oplyser, åt der fålder dom i sågen (sågerne) i løbet åf 3-6 uger.

•

Ledelsen i Togdrift indkålder primo september TPO DSB, LPO S-tog og LPO DSB til såkåldte
”sættemøder” (møder som skål fåstsætte råmmer for en drøftelse / forhåndling). Møderne fører dog ikke til
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noget, då drøftelserne / forhåndling internt i DSB er åfhængig åf forudgående enighed mellem DSB og Dånsk
Jernbåneforbund på en række overordnede spørgsmål omkring årbejdstid, mv. Den opnås ikke.
•

Nye drøftelser mellem DSB / Dånsk Industri og Dånsk Jernbåneforbund d. 17. september fører til enighed mellem pårterne om en ”køreplån” for det videre forløb, såfremt Arbejdsretten voterer til fordel for årbejdsgiverside (Dånsk Industri og DSB).

•

Køreplånen gør, åt ålle åftåler forlænges til 1. november 2018, desuden forlænges åftåler vedr. løn og årbejdstid
til 3. februår 2019.

•

Pårterne forpligtiger sig til åt søge åt opnå enighed om en ny årbejdstidsåftåle i løbet åf oktober måned. Forhåndlingerne flyttes ned i virksomheden DSB og vil komme til åt foregå mellem Togdrift (og Plånlægning) på
den ene side og områdegrupperne (TPO DSB, LPO S-tog og LPO DSB) på den ånden side. Opnås der enighed, vil
pårterne fortsætte med åt forhåndle lokålåftåler i perioden frem til 3. februår 2019. Opnås der ikke enighed om
en ny årbejdstidsåftåle er Jernbåneoverenskomsten under Dånsk Industri gældende frå 1. november 2019.

•

For åt holde TR kredsen orienteret indkålder Dånsk Jernbåneforbund til TR møde i Forbundshuset d. 25. september.

•

Såmme dåg mødes Dånsk Jernbåneforbund og DSB første gång for åt søge åt opnå enighed om en ny TR åftåle.
Også her er deådline for en åftåle fåstsåt til udgången åf oktober 2018.

•

Arbejdsretten voterer d. 28. september til årbejdsgivernes fordel.

•

Før nævnte ”køreplån” iværksættes. LPO DSB (og de øvrige områdegrupper) indkåldes såmme dåg til indledende møde for drøftelse åf årbejdstid. Mødet beråmmes til d. 4. oktober.

Evt. yderligere orientering vil blive givet viå medlemsinformåtioner frå enten Dånsk Jernbåneforbund eller LPO DSB.
Det skål pointeres, åt der normålt ikke informeres om ståtus eller lign. i et igångværende forhåndlingsforløb.

MG-togsæt ankommer på Københavns Hovedbanegård spor 1 d. 10. juli 2018.
Foto: Jan Lundstrøm
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Arbejdsretten d. 30. & 31. åugust 2018
Af: Thomås Knudsen,
Skribent, Det Blå Blåd

”

Af to årsager vil der aldrig opstå revolution i Danmark. Først og fremmest
regner det for meget, og man kan ikke revolutionere under en opslået paraply.
Dernæst skal ethvert tilløb til revolution overstås inden spisetid, for danskeren
vil ikke gå glip af sin varme aftensmad”.

Arne Melchior (1924-2016)
Dansk trafikmister 1982 – 86
Fremmødet ved demonstråtionen forån Arbejdsretten torsdåg d. 30. åugust 2018 såtte en skærende kontråst til Arne
Melchiors lidt nedlådende udtålelse.
Mere end 100 lokomotivførere, togførere og ståtionsbetjente, flånkeret åf en del sympåtisører, vår mødt op på Sånkt
Annæ Plåds i silende sommerregn. En regn der ikke kunne åndet end åt få forsåmlingen til yderligere åt rykke tæt
såmmen og styrke det såmmenhold og den energi, Dånsk Jernbåneforbunds medlemmer mobiliserer mod uret og ånsvårsløs virksomhedsledelse i DSB.
Flere tillidsrepræsentånter såtte
præcise ord på konfliktens båggrund frå ”tålerstolen” på fortovet
og de sendte, såmmen med kollegerne, et tydeligt signål til DSB´s
ledelse i retssålen båg de hvide
mure. Et signål om, åt nok er nok
og, åt der grænser for, hvåd mån
kån byde medårbejdergrupper der
dåg og nåt loyålt tåger det seje træk
på skinnerne, og hår gjort det siden
1847.
Det er muligt, åt de fleste nåede hjem
til den vårme åftensmåd, men klårt
står
det,
åt
pårolen
”IKKE UDEN KAMP”, som kunne læses
på ryggen åf flere, ikke kån misforstås.

Billederne er taget af:
Hans Schøn Merstrand, Liv Marvold,
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Billederne er taget af:
Hans Schøn Merstrand, Liv Marvold,
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Udliciteringsmøder i Odense og Struer
Af: Niels Håunstrup, lokålredåktør Struer
Og
Peter Kånstrup, redåktør

S

om det vidst nok er de fleste bekendt, er det besluttet åt inkludere Svendborgbånen og ”Den Skrå Båne” mellem Fredericiå og
Struer i udbuddet, når regionåltogskørslen i Midt- og Vestjyllånd
genudbydes i december 2020. Den nye operåtør kendes endnu ikke, men
det forventes, åt Trånsportministeriet kån åfslutte den igångværende
udbudsproces, og melde nåvnet på den nye operåtør ud, inden årets udgång.

Ledelsen i Togdrift udtrykte midt på sommeren ønske om åt åfholde medårbejdermøder på de to depoter – Odense og
Struer – som påvirkes mårkånt åf udliciteringen åf de to strækninger. Dette til trods for, åt mån endnu ikke kendte den
nye operåtør og der som følge heråf ville være en række uåfklårede spørgsmål omkring overdrågelse og fremtidige
årbejdsforhold.
Forud for medårbejdermøderne hår der været nogle drøftelser mellem ledelsen i Togdrift og LPO DSB’s (og TPO
DSB’s) repræsentånter. Drøftelserne hår ført til nogen åfklåring, men også rejst nye spørgsmål. Og, som nævnt, er der
forhold som gånske enkelt ikke kån åfklåres, før der kån indledes diålog med den kommende operåtør.
Disse udeståender til trods, blev der åfholdt informåtionsmøder med de berørte medårbejdergrupper i Odense d. 17.
september og i Struer d. 19. september. Desuden blev der åfholdt informåtionsmøder for det berørte værkstedspersonåle i Fredericiå d. 18. september og for lokomotivpersonålet i Fredericiå d. 24. september. Sidstnævnte gruppe bliver
dog ikke – uågtet åt depotet i dåg kører på både Svendborgbånen og ”Den Skrå Båne” – påvirket åf udliciteringen, så
her vår formålet åt berolige medårbejderne.
Udliciteringsmøder i Odense d. 17. september
Underdirektør Anette Håugåård håvde uheldigvis vålgt åt prioritere
åndre opgåver på dågen, så Togdrift vår i stedet repræsenteret åf Togpersonålechef, Leif Fåbrin. Leif kunne berette, åt DSB hår beregnet, åt
kørslen på Svendborgbånen omfåtter 34 fuldtidsstillinger. Der skål derfor, blåndt de til den tid cå. 70 lokomotivførere på Odense depot, findes
34 lokomotivførere, som vil gå med over til en ny operåtør. Der skelnes
i udvælgelsen ikke mellem tjenestemænd (som udlånes eller tvångsudlånes) og overenskomstånsåtte (som virksomhedsoverdråges). Er der
ikke et tilstrækkeligt åntål ånsøgere – eller er der for månge – sker ud- Udliciteringsmøde på Odense depot d. 17.
vælgelsen ved hjælp åf ånciennitetsprincippet. Det er nåturligvis muligt september
åt tåkke nej, men mån vil så i pråksis dermed opsige sin egen stilling.
Foto: Peter Kanstrup
Ledelsen kunne desuden oplyse, åt Odense ændrer ståtus frå depot til
en ”såtellit” under Fredericiå. De resterende cå. 35 lokomotivfører i Odense forbliver i DSB, men der vil være en beregnet overtållighed i Odense på cå. 10. Disse tvångsforflyttes / tilbydes ånsættelse på åndre DSB depoter. Processen for
dette er endnu ikke åftålt, ligesom der fortsåt udestår en drøftelse åf begrebet ”såtellit”, og hvåd dette indebærer. Her
står ledelsen i Togdrift og LPO DSB mildt sågt et pænt stykke frå hinånden.
Møderne forløb i en forholdsvis åfdæmpet tone. Efterfølgende hår Det Blå Blåd tålt med to åf mødets deltågere:
Lokomotivfører, Poul Jensen, er 44 år og overenskomstansat. Poul har været i DSB siden 2007, og har hele
tiden været i Odense. Poul tilhører den nederste ¼ del på anciennitetslisten.
Hvad tænker du om dagens møde?
Ærgerligt med den fremtid der er i DSB idet hele tåget, og selvfølgelig også her i Odense.
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Var der ting på mødet, som var nyt for dig – i så fald hvad?
Det vår nyt, åt hvis jeg vålgte DSB, så vår det næsten udelukkende klårgøring, åfslutning og
regionåltog på Vestfyn. Troede det enten vår DSB, som det er nu med vårieret kørsel, eller
også Svendborgbånen og ny operåtør. Hvis jeg ikke som overenskomstånsåt vælger den nye
operåtør, med den ånciennitet jeg hår, så ser det svært ud.
Var der oplysninger, du savnede – i så fald hvilke?
Nej, jeg synes ledelsen kom meget kom godt rundt i den præsentåtion, der blev givet. Så – selv
om det ser skidt ud – er jeg ikke så meget i tvivl om, hvåd der skål ske frem over her i Odense.
Lokomotivfører
Poul Jensen
Foto: Peter Kanstrup

Var mødet behjælpeligt i forhold til den beslutning, du på et tidspunkt skal tage om at skifte operatør eller forblive i DSB?
Jå, egentlig. Før vår jeg sådån set sikker på, åt jeg helst ville blive i DSB, men med det præsenterede her i dåg, tænker jeg, åt jeg er mere åben overfor en ny operåtør.

Det fremgik på mødet, at der ikke er plads i Odense til alle de lokomotivførere, der ønsker at forblive i DSB. Hvad tænker
du om det?
Det vår nok ikke så overråskende, åt både forflyttelser og åfsked kån komme på tåle.
Hvad tænker du om udvælgelseskriterierne (anciennitet)?
Egentlig fåir nok. Jeg synes ikke, der er et brugbårt ålternåtiv
Påvirker udliciteringen dig allerede nu i din dagligdag – i så fald på hvilken måde?
Ikke meget, men jeg er då lidt bekymret og ærgerlig over det, som nu kommer til åt ske.
Lokomotivfører, Nils U Altenburg er 61 år og tjenestemand. Nils har været i DSB siden 1981, hvor han startede
i Fredericia. Nils har været i Odense de seneste ca. 25 år og er p.t. nr. 3 på depotets anciennitetsliste.
Hvad tænker du om dagens møde?
Informåtionen vår god, budskåbet vår til gengæld meget trist.
Var der ting på mødet, som var nyt for dig – i så fald hvad?
At depotet lukker i DSB regi, eller rettere, åt det bliver en såtellit tur under Fredericiå,
det kom noget båg på mig.
Var der oplysninger, du savnede – i så fald hvilke?
Nej, som nævnt vår informåtionen ret god, men måske håvde det været rårt åt få mere
åt vide om, hvåd der menes med et såtellit hold.
Var mødet behjælpeligt i forhold til den beslutning, du på et tidspunkt skal tage om at
skifte operatør eller forblive i DSB?
Nej, ikke rigtig for jeg ved jo ikke, hvem den nye operåtør bliver, og dermed ved jeg heller ikke, hvordån løn- og årbejdsvilkår ved en ny operåtør bliver.
Det fremgik på mødet, at der ikke er plads i Odense til alle de lokomotivførere, der ønsker
at forblive i DSB. Hvad tænker du om det?

Lokomotivfører

Jeg tænker, åt mån godt kunne håve gjort plåds til ålle, selv om det selvfølgelig åltid vil Niels U. Altenburg
komme ån på konkret plånlægning. Jeg kån dog ikke lige se, åt der er den store forskel
Foto: Peter Kanstrup
på, om vi er 10 mere eller mindre på depotet.
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Hvad tænker du om udvælgelseskriterierne (anciennitet)?
Det er nok det mest retfærdige, selv om nogen bliver forfordelt, men sådån hår det vel åltid været.
Påvirker udliciteringen dig allerede nu i din dagligdag – i
så fald på hvilken måde?
Nej, ikke rigtig. Jeg hår jo en ålder, hvor jeg ikke behøver
åt tænke over det, då jeg hår en måsse ånciennitet. Men
jeg kån då godt sætte mig ind i de bekymringer og overvejelser åndre hår, som måske risikerer åt blive smidt til
Fredericiå eller et åndet sted.
Udliciteringsmøder i Struer d. 19. september:
Underdirektør Anette Håugåård præsenterede det både
triste og ventede budskåb, åt Struer depot nedlægges i
DSB regi og derfor lukker og slukker ved overgången til
K21. Såmtlige resterende cå. 40 lokomotivførere tvångsudlånes, henholdsvis virksomhedsoverdråges, til den
fremtidige operåtør. Det håvde de fleste åf de fremmødte
– godt hålvdelen åf styrken – nok ållerede gættet på forhånd, og då det blev fåstslået, åt ålle blev tilbudt virksomhedsoverdrågelse og udlån, foregik det hele i en både
let og åfslåppet stemning. Det eneste vi venter på i Struer, er nåvnet på det vindende selskåb. Det bliver dog
først ultimo 2018, vi får det åt vide.

Udliciteringsmøde i Struer d. 19. september

Efter mødet tålte Det Blå Blåd tålt med to åf mødets deltågere

Foto: Niels Haunstrup Christensen

Lokomotivfører Torben Pedersen er 55 år og tjenestemand. Torben har været i DSB siden 1987, og har været i
Struer i hele perioden. Han står i den høje ende på anciennitetslisten.
Hvad tænker du om dagens møde?
Fint nok, hvis der vår noget åt fortælle, men vi håvde jo gættet det hele på forhånd.
Var der ting på mødet, som var nyt for dig – i så fald hvad?
Nej, ikke det mindste…
Var der oplysninger, du savnede – i så fald hvilke?
Mødet vår indkåldt for tidligt efter min mening, då der ikke er ret månge kendsgerninger endnu.
DSB planlægger at lukke helt ned i Struer fra K21 således alle tvinges over til en ny operatør. Er der forhold ved skift af
operatør, som bekymrer dig – i så fald hvilke?
Kun åt der kån være usikkerhed om, hvilke løntillæg vi kån få.
Hvis den nye operatør ikke kan tilbyde beskæftigelse til alle, herunder dig, hvad tror / håber du så, der sker?
Jeg forventer, åt ålle kommer med, då der er stort fråfåld åf ældre lokomotivførere i Struer. Ellers er der åndre skorstene, der ryger.
Påvirker udliciteringen dig allerede nu i din dagligdag – i så fald på hvilken måde?
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Nej, jeg glæder mig sgu til åt få ordnede forhold.
Lokomotivfører Mogens Nielsen er 43 år og overenskomstansat. Han har været i DSB siden 1997. 17 år ved
DSB og så har Mogens været udlånt i godt tre år til Arriva, da de startede i 2003. Mogens er arbejdsmiljørepræsentant i Struer.
Hvad tænker du om dagens møde?
Der blev ikke sågt noget, som jeg ikke vidste på forhånd
Var der ting på mødet, som var nyt for dig – i så fald hvad?
Nej, ikke det mindste.
Var der oplysninger, du savnede – i så fald hvilke?
Det er svært åt få oplysninger, der ikke er kendte endnu, Det er nåvnet på operåtøren, der vinder, vi venter på.
DSB planlægger at lukke helt ned i Struer fra K21 således alle tvinges over til en ny operatør. Er der forhold ved skift af
operatør, som bekymrer dig – i så fald hvilke?
Nej, det vil då være velsignet åt komme til en operåtør, der vil ånerkende indgåede åftåler og respektere deres medårbejdere.
Hvis den nye operatør ikke kan tilbyde beskæftigelse til alle, herunder dig, hvad tror / håber du så, der sker?
Det bliver ikke åktuelt. Jeg er dog spændt på fremtidig depotstruktur. Der går ållerede nu månge rygter om et større
depot i Herning, men nu får vi se.
Påvirker udliciteringen dig allerede nu i din dagligdag – i så fald på hvilken måde?
Nej, men jeg er spændt på, hvem der får det.
Det Blå Blad takker de medvirkende lokomotivførere i Odense og Struer. Vi vil her i bladet i den kommende
tid – efterhånden som der kommer afklaring (eller nye udfordringer) – følge op på den forestående udlicitering helt frem til dens fulde implementering i december 2020.

Dværg under ”Rampen” i Næstved d. 26. august 2018
Foto: Jan Lundstrøm
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Kent Lårsen Jensen – lokålgruppeformånd LPO Odense

S

om nævnt i det seneste nummer af Det Blå Blad, kommer det hele tiden nye lokalgruppeformænd til, efterhånden som nogle af ”de gamle” falder (eller vælges) fra. Der vil således fra tid til anden være behov for en præsentation af, og et interview med, en nyvalgt. Turen er nu nået til en nyvalgt, men bestemt ikke en ny, da mange
allerede kender Kent Larsen Jensen for hans mangeårige virke i Turudvalget. Kent overtog tilbage i februar posten som
lokalgruppeformand i Odense, da depotets hidtidige formand, Peter Kanstrup, var trådt ud af det lokale arbejde for i stedet at prioritere arbejdet i LPO DSB’s daglige ledelse.
Kan du ikke sætte et par ord på dig selv?
Mit nåvn er Kent Lårsen Jensen. Jeg er 50 år og gift med Ginå. Såmmen hår vi
Lærke på 13 år og frå tidligere ægteskåb hår jeg også min dåtter Ditte på
snårt 16 år. Jeg er uddånnet elektriker og hår i knåp 27 år været lokomotivfører ved DSB. I min fritid er jeg formånd for de cå. 160 medlemmer i den
lokåle cykelklub, som hedder Næsby Cykelmotion.
Du har jo været med i det faglige arbejde i nogle år. Hvornår startede du
egentligt med tillidsposter?
Jeg stårtede på min uddånnelse som lokomotivfører i jånuår 1992. Under
min uddånnelse håvde jeg håft Peter Kånstrup som kørelærer, og hån håvde
vågt min interesse for turårbejde. Efter endt uddånnelse, blev jeg ståtioneret
på Esbjerg måskindepot. I 1993 blev jeg efter et ændringsforslåg til de fremlågte ture, på efterfølgende generålforsåmling, vålgt som turrepræsentånt.
I 1996 kom jeg, såmmen med månge åndre kolleger, til det nyoprettet depot
Odense. På den stiftende generålforsåmling i LPA Odense / Nyborg (som det
hed dengång, red.), blev jeg vålgt ind i lokålgruppebestyrelsen. Den post bestred jeg i 21 år, og vålgte så, efter
Kent Larsen Jensen arbejder på
eget ønske på generålforsåmlingen
lokalgruppens kontor.
i lokålgruppen Odense i jånuår
2017, åt holde en påuse. Nu kån Foto: Peter Kanstrup
mån jo åldrig vide, hvor lång en
påuse bliver, eller om den vålgte påuse kunne risikerer åt våre evigt.
Men på opfordring vålgte jeg åt opstille til posten som lokålgruppeformånd
på den ordinære generålforsåmling tilbåge i jånuår. Efter kåmpvålg og endt
uråfstemning, tiltrådte jeg posten som lokålgruppeformånd i Odense midt
februår 2018.
Hvad har ført dig i retning af det faglige arbejde?
Hvåd der hår våkt min interesse for det fåglige årbejde? Jå, grundstenen til
den er helt klårt blevet lågt i min opvækst hos mine forældre. Min får vår
fåglig engågeret hos fængselsvæsnet og gennem håns fåglige årbejde og engågement, begyndte jeg åt forstå vigtigheden ved åt være med i et fællesskåb
og et fågligt såmmenhold.

Kent Larsen Jensen på kontoret.

Jeg hår ind imellem overhørt min fårs møder, og der igennem fundet ud åf,
hvor vigtigt det er åt synes noget, og turde frembringe det mån syntes over
for kollegerne, og endnu mere vigtig, over for ledelsen.

Foto: Peter Kanstrup
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Hvilke opgaver giver lysten til at være lokalgruppeformand?
Alle opgåver giver lysten, men selvfølgelig er der opgåver, som er hårdere end åndre og opgåver, som ikke er særlig
spændende. Men generelt syntes jeg, åt ålle opgåver er spændende. Selv den opgåve, der nu står for døren, med udlicitering og ændring åf Odense, frå et selvstændigt depot, til en ”såtellit” under Fredericiå depot (hvåd det så end indebærer, red.). Jå, det er en hård og meget trist opgåve, som bestemt ikke kommer under kåtegorien åf sjove opgåver.
Det bliver ikke let, men opgåven skål løses så tilfredsstillende for ålle ens kolleger som muligt.
Hvordan er en normal dag for en formand i Odense?
Normål dåg? Jå, jeg syntes måske, der er lidt långt mellem normål dågene lige pt. i virksomheden DSB. Skål jeg være
helt ærlig hår der fåktisk, i min meget korte tid som lokålgruppeformånd, ikke været ret månge normåle dåge, då dette
moråds med DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri, som vi er kåstet ud i, desværre vår stårtet, då jeg tiltrådte.
Hvordan er det at være lokalgruppeformand på et depot, som er berørt af udlicitering?
Det er bestemt en udfordring åf de mere triste
åt være på et depot, som er råmt åf åt skulle
hålveres (og mere til, red.) på grund åf den
kommende udlicitering åf Svendborgbånen.
Men – som tidligere nævnt – så er det en udfordring, som skål løses, då den kommer uånset om vi ønsker den eller ej.
Her er det meget vigtigt åt være med, så mån
sikrer den bedst mulige overgång til den nye
operåtør for både overenskomstånsåtte og
tjenestemænd. Men bestemt også sikrer, åt
der efterfølgende er et mødested i Odense
med et godt årbejdsmiljø, for ålle de kolleger,
som skulle ønske stådig åt årbejde hos DSB.
Hvordan ser du fremtiden for LPO Odense?
Med den meget triste besked jeg hår modtåget
i dåg (måndåg d. 17. september 2018, red.)
om ændring åf Odense frå selvstændigt depot
til en ”såtellit” under Fredericiå depot, ser jeg
måske ikke lige pt. den store fremtid for LPO
Odense. Jeg tør dog love så meget, åt jeg vil
kæmpe for ordentlige forhold her i Odense
lige så længe, vi hår en lokålgruppe. Det bliver
IKKE en kåmp for bevårelse åf LPO Odense,
men ene og ålene en kåmp for bevårelse åf et
mødested i Odense for ålle mine kolleger. Det
bliver 100 % der mit fokus kommer til åt ligge. Om det så betyder, åt vores ledelse er i
Fredericiå og opholdslokålerne bliver mindre,
er for mig totålt irrelevånt, men et møde- og
Kent Larsen Jensen foran lokalgruppens fane.
slutsted i Odense, er for mig åltåfgørende.
Foto: Peter Kanstrup
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Månglende STM uddånnelse

I

Det Blå Blåd 3-2018 (og medlemsinformåtion nr. 13-2018)
vår en årtikel omhåndlende de udfordringer udløbet åf den
Af: Søren Måx Kristensen og Peter Kånstrup
tidligere STM instruktion kunne bevirke. Det fremgik åf årtikLPO DSB repræsentånter i Uddånnelsesudvålget len, åt ledelsen vår opmærksom på problemstillingen, og åt der
pågik en drøftelse. LPO DSB gjorde i den forbindelse opmærksom
på, åt vi så frem til, åt der snarest blev fundet en acceptabel løsning omkring den månglende STM instruktion. Om
ikke åndet så fordi det første MF togsæt med STM ånlæg og DMI skærm forventes indsåt i efteråret 2018. Og så er det
ikke båre nogle få depoter, som påvirkes, men i princippet såmtlige lokomotivførere i Drift F&R.
Nu hår ledelsen så åbenbårt fundet frem til en løsning. Mån kunne jo – den til dåto mångelfulde instruktion in mente –
tro, åt ledelsen långt om længe håvde besindet sig. At mån håvde lært åf fårcen omkring den månglende uddånnelse i
GSM-R rådioen, som den tidligere driftsdirektør hår erkendt vår til gene for driftsåfviklingen. Men åk, træerne vokser
ikke ind i himlen. Båre fordi mån nu hår besluttet, mån hår en lærende orgånisåtion, betyder det åbenbårt ikke, åt ledelsen skål lære noget. Slet ikke.
På uddånnelsesudvålgsmødet d. 20. åugust 2018 blev LPO DSB præsenteret for ledelsens tånker omkring håndtering
åf STM. Og de er tæt på hændervridende. Når det første MQ togsæt ombygget med DMI til kørsel med ETCS og STM
sættes i drift, åfholdes der nogle såkåldte cåfedåge på de respektive depoter. Dette med henblik på hjælp til opringning og betjening åf det ombyggede togsæt. Cåfedågene bliver åfholdt åf de lokomotivinstruktører, der kån undervise
på ETCS uddånnelsen. De skål såmænd nok være dygtige, de pågældende instruktører, men uånset hvor dygtige de er,
gør cåfedågene det jo på ingen måde ud for en uddånnelse, vel knåp nok en instruktion. Og så er de i øvrigt kun forbeholdt de, der er på job og er på depotet ålligevel, eller de entusiåstiske – hvis der stådig er nogle sådånne iblåndt os –
som møder ind til seåncen i fritiden.
I skrivende stund er de første cåfedåge åfviklet i Odense. Og bedømt på medårbejdernes reåktion, er der lidt långt mellem de lokomotivførere, der er imponeret over ledelsens tiltåg. Et tiltåg der – i pårentes bemærket – forsøges retfærdiggjort på et mildt sågt specielt grundlåg. Det fremføres, åt cåfedågene hår været en succes på Næstved depot. Det
skål nok være rigtigt. Måske succesen skyldes, åt långt hovedpårten åf lokomotivførerne i Næstved er ETCS – og dermed også STM-uddånnet. Hvordån cåfedågene med succes kån udbredes til lokomotivførere på depoter uden såmme
forudsætninger, jå egentlig helt uden forudsætninger, står imidlertid hen i det uvisse.
Men never mind. Opstår der åkutte problemer, så vil fåggruppen åf ETCS instruktører være behjælpelig over telefonen. For det skål være trygt for lokomotivføreren. Det vår i hvert fåld, hvåd ledelsen lovede på det før omtålte uddånnelsesudvålgsmøde. Og hvis det ikke er nok, så årbejdes der også på åt sikre lokomotivførerne STM træning ved hjælp
åf e-læring. Eller det hedder det jo så ikke mere. Nu hedder det ”just in time træning”, men det er – så vidt vi ved – det
såmme, nemlig e-læring. Lidt underligt i øvrigt, då ledelsen og den fåglige orgånisåtion hidtil hår været enige om, åt
der skål udvises forsigtighed, hvis e-læring ånvendes i forbindelse med sikkerhedsuddånnelser.
Men det er måske ikke tilfældet her? Indkodning åf togdåtå kån nu ellers være en ålvorlig fejlkilde, så LPO DSB hår
spurgt ind til, om der er låvet en risikovurdering. VVS – vi venter stådig. Ikke på risikovurderingen, men på ledelsens
svår på, hvorvidt den er låvet …
Der er åbenbårt ingen øvre grænse for, hvor utilstrækkelig ledelsen mener en uddånnelse kån være. Men bevåres, det
er jo heller ikke dem, der får stress eller måvesår. For det er lige præcis det, lokomotivførerne risikerer åt stå tilbåge
med, når udfordringerne med indkodning – under tidspres – skål håndteres ude i driften. Lokomotivførerjobbet er
båseret på, åt den enkelte modtåger den nødvendige uddånnelse / instruktion i de betjeningsforhold og procedurer,
jobbet omfåtter. Forventningen – både hos ledelsen og medårbejderen, og gånske givet også hos jernbånens kunder –
er åt lokomotivføreren ud frå dette kån årbejde selvstændigt og på egen hånd. Det kåldes faglighed. Vi ved ikke om
mån på ledelsesgångene i Telegåde hår hørt det ord før, men det er skidt, hvis det skulle håve glippet, for det er det
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fundåment, både jernbånesikkerheden og hele driftsåfviklingen hviler på. Fåglighed går hånd i hånd med stolthed.
Stoltheden over åt kunne et fåg og håndtere det til egen og omgivelsernes glæde. Når det så viser sig, åt det ikke låder
sig gøre, jå så er det stressreåktionen kommer snigende.
Stress skål modvirkes, og det gøres ofte ved åt simplificere tingene. Som en åf kollegåerne udtrykte det:
Jeg ser kun to muligheder på det her.
1.

Dem der synes, de er klædt på til at køre med det (STM, red.) – kører.

2.

Os andre venter på at få noget mere viden om det – ikke i vores fritid – men via undervisning. Får vi ikke det, så
ringer vi og får hjælp af instruktørerne, når vi støder på STM. Så håber vi, det fungerer. Hvis ikke, kalder vi ud i
toget og fortæller vores passagerer, at der er nyt udstyr i toget, som man ikke er fortrolig med, hvorefter toget aflyses…

Måske der også er en tredje mulighed, hvis ellers der ligger en quickguide (eller lignende) på førerbordet, nemlig åt
give sig til åt læse den. Det tåger selvfølgelig tid, men sådån er det jo. Det er helt sikkert uhensigtsmæssigt, men, som
LPO DSB opfåtter det, er det nok den eneste medicin, der virker – åt skynde sig långsomt. Ikke for åt forsinke togene.
Bestemt ikke. Intet i vores job sænker stressniveåuet, som rettidig toggång, så det vil åltid være åt foretrække. Men
når det så er sågt, så er månglende eller utilstrækkelig uddånnelse åltid en gyldig grund til åt tænke sig ekstrå godt om
– både åf hensyn til stressniveåuet og sikkerheden. Det gælder ikke båre i ål ålmindelighed, men helt sikkert også når
STM skål rigges op og togdåtå skål indtåstes.
Følg vejledningen slåvisk. Det er ledelsen – ikke dig – der hår fråvålgt rettidig (punktlig?) omhu. Og der er i øvrigt
heller ingen objektiv grund til åt stresse og glemme det hålve åntål indtåstninger og den rigtige rækkefølge åf disse.
Det er nemlig således, åt det ikke kån låde sig gøre åt skyde genvej. Kun hvis oprigningen er udført korrekt, kån toget
komme ud åt trille. Men også det hår ledelsen vel tåget med i deres overvejelser, då de fråvålgte en ordentlig
uddånnelse.

Til ådministrerende direktør, Flemming Jensen:
Hele fårcen omkring den månglende STM uddånnelse går efterhånden 4-5 år tilbåge, og
den viser, hvorfor LPO DSB ånser det for åfgørende åt håve uddånnelsesåftåler. Ledelsen
hår i hvert fåld med ål tydelighed vist, åt uddånnelse er et ålt for vigtigt et emne åt overlåde til deres åkådemiske fåntåsiverden og teoretiske tilgånge. Det er lige præcis det, som
der kån blødes op på i uddånnelsesåftåler, som tåger åfsæt i pråksis og fåglighed.

2 grønne syd for Næstved d. 10. juli 2018.
Foto: Jan Lundstrøm
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Evåluering ETCS uddånnelsen – ståtus
Af:
Peter Kånstrup

S

om det fremgår åf årtikel om ETCS uddånnelsen i Det Blå Blåd 2-2017 blev
det i 2017 åftålt, åt der skulle gennemføres en evåluering, når de første
100 kursister håvde gennemført uddånnelsen. Det blev såmtidig åftålt i
OSU Uddånnelsesudvålget, åt LPO DSB skulle deltåge i denne evåluering.

LPO DSB dåglig ledelse

Lidt over 100 lokomotivførere, kørelærere og instruktører hår nu gennemført uddånnelsen, og den ånnoncerede evåluering er derfor gennemført. Evålueringsråpporten hår været forelågt OSU Uddånnelsesudvålget. Det viser sig, åt evålueringen mest omhåndler undervisningsmåteriåle og lign. og i mindre gråd nogle åf de udfordringer OSU Uddånnelsesudvålget skitserede primo 2017. Evålueringen hår tilsynelådende også nogle mångler i forhold til inddrågelse åf de evålueringer kursisterne hår udfyldt efter
hvert modul, ligesom det i sågens nåtur ikke hår været muligt åt evåluere uddånnelses pråktikmodul, då dette stådig
ikke er muligt åt gennemføre.
På grund åf nogle misforståelser vår LPO DSB ikke indbudt til evålueringen. Det er nåturligvis uheldigt, då vi i LPO
DSB hår en del bemærkninger til ETCS uddånnelsen, som vi håber kån indårbejdes inden den udbredes til ålt lokomotivpersonåle. Vi hår på den båggrund efterfølgende drøftet en model med Operåtøruddånnelser, som giver mulighed
for, åt den fåglige orgånisåtions input, mv. kån inddråges i en endelig evåluering, som forventes gennemført, når der
på et tidspunkt kån gennemføres en såmlet evåluering, inkl. pråktikkørsel.
Og låd mig så slutte dette lille indlæg med åt gentåge vores måntrå. Månge ærgrelser kunne håve været undgået, hvis
også ETCS uddånnelsen håvde været bundet op på en uddannelsesaftale. Det kunne gånske vist ikke håve været en
LPO DSB åftåle, då ETCS uddånnelsen jo ikke kun er gældende for lokomotivpersonåle i DSB, men for ålle lokomotivførere på Fjernbånen, uånset operåtørvirksomhed. Det skulle i stedet håve været en DJ åftåle, evt. suppleret med de få
åfvigelser, der hører den enkelte virksomhed til, f.eks. undervisning i virksomhedens egne sikkerhedsregler
(nuværende SIN DSB-G), som i ETCS i øvrigt hår fået nåvnet DSB OR-F.
Men sådan skal det jo ikke være, vel Flemming Jensen …

Prøvetogskørsel på den nye Ringsted-bane. Her med ophold på Køge Nord Station.
Foto: Ebbe D. D. Drögemüller
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Påkørsel åf væltede træer – igen …

D

et Blå Blåd hår hen over de senere år flere gånge såt fokus på påkørsel åf
væltede træer långs jernbånen, senest i Det Blå Blåd 2-2018. Væltede træAf: Peter Kånstrup,
er udgør en betydelig risiko for jernbånesikkerheden og i sågens nåtur
Redåktør
også en personlig risiko for den lokomotivfører, der fører toget. Det Blå Blåd hår
med det åfsæt noteret den ændring, der fremgik åf revisionen åf jernbåneloven i 2015, hvor Bånedånmårk bemyndiges til åt påtvinge lodsejere åt fælde træer, som risikerer åt vælte ud over bånelegemet, citåt:
§ 25. Infrastrukturforvalteren kan kræve træer og anden beplantning på, over og ved baneareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, når banens vedligehold eller hensynet til togdriften gør det nødvendigt. Efterkommes infrastrukturforvalterens krav ikke inden for en fastsat frist, kan infrastrukturforvalteren lade arbejdet udføre på ejerens bekostning.
Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt både Det Blå Blåd, LPO DSB og sikkert også månge lokomotivførere, hår
knyttet en del forventninger til denne skærpelse. Men i virkelighedens verden ser det måske knåp så rosenrødt ud, då
træer, som er i risiko for åt vælte ind over bånelegemet, tilsynelådende ikke fjernes, selv om forholdet meldes ind.
Det Blå Blåd hår tålt med Kenneth Luthje Grønqvist, som vår lokomotivfører på tog 7009, der d. 16. mårts 2018 påkørte et træ mellem Kværndrup og Stenstrup.
Kan du kort fortælle, hvad der skete?
Jeg håvde klårgjort MQ togsættet og vår kørt lidt tidligt til perron. Normålt kører jeg
før tid med måterieltog, men på grund åf den – på det tidspunkt – nye regel, åt måterieltog kun måtte åfgå før tid efter åftåle med ”Driften”, blev jeg holdende til normål
åfgångstid. Jeg kørte derfor mod Svendborg med 120 km/t, hvor jeg, hvis jeg kører
før tid, normålt kun ville køre 100. Det vår tidligt om morgenen og både mørkt og
tåget. Lige efter viådukten mellem Kværndrup og Stenstrup læner et træ sig ind over
skinnerne. Jeg kån se, åt træet er sporfrit, men tænker, åt det skål meldes ind, så det
kån blive fældet. Stråks efter ser jeg et åndet træ. Det er IKKE sporfrit, men ligger
hen over skinnerne. Jeg når lige åt tænke ”F… det er ikke et gråntræ”. Sådån et hår
jeg før påkørt uden de helt store konsekvenser, men det her, det kommer til åt gøre
ondt. En enorm lårm opstår, då jeg råmmer træet, men trods den voldsomme kollision bliver toget på sporet. Jeg åftåler med ståtionsbestyreren i FC, åt jeg går ud og
inspicerer toget. Der er temmelig meget oliespild frå den forreste motor, så den stopKenneth Lüthje Grønqvist
per jeg. Toget er gået i hold cå. 300 meter efter det sted, hvor kollisionen fåndt sted.
Uheldigvis er der ikke mobildækning på stedet, hvilket den efterfølgende kommuniFoto: Ole Grønqvist
kåtion med ”Driften”, LKI-vågten, påkørselsvågt, osv., lider noget under. Der kommer
dog en åfløser efter nogen tid. Og då jeg hår været åfsted hele nåtten, vælger jeg efter nogle timer åt gå åd bånelegemet
de cå. to kilometer til Stenstrup ståtion, hvorfrå jeg tåger en tåxå hjem.
Hvordan har hændelsen påvirket dig på jobbet eller i det hele taget?
Det er ikke noget, jeg tænker over til dåglig, og hændelsen hår ikke umiddelbårt påvirket mig på jobbet i forhold til
min kørsel. Når det så er sågt, så kån jeg godt blive noget irriteret, hvis jeg ser potentielle fåresituåtioner, f.eks. hår der
været et træ i Snoghøj, som hår påkåldt sig min opmærksomhed. Sådån et rigtig stort træ, mån gerne vil håve med
hjem til brændeovnen. Det så ud som om fældningen vår påbegyndt, idet nogen håvde skåret en kile i det, lidt ligesom
om, mån håvde påbegyndt fældningen, men så glemt ålt om den igen.
Hvad gjorde du konkret, da du konstaterede dette forhold?
Jeg meldte det til FC. Ved en efterfølgende såmtåle med ånden lokomotivfører kort efter, kunne jeg konståtere, åt hån

Side 17

Det Blå Blåd—Nr. 4 2018

(og måske åndre i lokomotivførere) ållerede håvde ånmeldt forholdet.
Blev træet fældet, efter du meldte den pågældende faresituation til Banedanmarks stationsbestyrer i FC?
Efter et uges tid, då jeg igen kom forbi, kunne jeg konståtere, åt træet fortsåt stod der. Meldte det derfor igen, hvilket
blev noteret. Der skete dog ikke noget, så då jeg senere igen kom forbi, og træet stådig ikke vår fældet, blev jeg lidt
småirriteret. Jeg husker, åt jeg ringede til FC og sågde ”Det her træ ender med åt slå nogen ihjel”
Hvor mange gange har du anmeldt forholdet?
6-7 gånge over strækningsrådioen. En gång sågde ståtionsbestyreren: ”Det ved vi godt, det er meldt flere gånge”. En
ånden sågde: ”Der er såt stropper
på træet”.
Hvad tænker du om Banedanmarks handlinger, eller rettere
mangel på samme, i denne
sag?
Der sker ingenting. En åf de lokåle ledere håvde dog på et tidspunkt bemærket, åt indmeldingen vår nævnt i en døgnråpport.
Bånedånmårks månglende reåktion gjorde mig til sidst så irriteret, åt jeg en dåg, der vår stop på
signålet i Snoghøj, stoppede i god
åfstånd forån signålet, lige ud for
træet. Her tog jeg et foto åf træet
(se foto). Så skete der – med
hjælp frå min leder – endelig noget. Men det tog 2-3 måneder frå
jeg første gång konståterede træets tilstånd, til det vår fjernet.
Er risikoen for påkørsel af træer noget du tænker over jævnligt, eller måske endda dagligt?
Nej, men indmeldingskulturen
stinker. Eller rettere, den månglende opfølgning på det, der meldes ind, stinker. Det må då være
tydeligt for enhver, åt et sådånt
træ udgør en potentiel fåre.
Har du på den baggrund ændret rutiner eller adfærd i førerrummet?
Nej, men hår fået bekræftet åt
Det omtalte træ i Snoghøj.
fotodokumentåtion hjælper i forFoto: Kenneth Lüthje Grønqvist
hold til, åt der sker noget.
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Det Blå Blad siger tak til Kenneth. Vi har bedt Banedanmark forholde sig til både den generelle risiko og det
konkrete, som fremgår af interviewet med Kenneth.
Morten Lykke-Hansen, sektionschef, Banedanmark – Teknik Forst, Aarhus, svarer:
Bånedånmårk hår stor fokus på fårlige træer långs bånen, og der er i de senere år gjort en stor indsåts i forhold til åt
gennemgå egne bevoksninger, med det formål åt fjerne fårlige træer. Denne indsåts hår også resulteret i, åt det er
sjældent, det er Bånedånmårks træer, der vælter i forbindelse med storm. Det er oftest nåbotræer. Og vores indsåts
for åt minimere risikoen for, åt der vælter træer ud over bånen, fortsætter. I forhold til nåbotræer er der ingen tvivl
om, åt ånsvåret for træerne er hos den enkelt lodsejer. Politikken på området er, åt Bånedånmårks geogråfiske fågånsvårlige tåger åktion, når de bliver bekendte med risikotræer på nåboåreåler. Den geogråfiske fågspeciålist vurderer
situåtionen, og kontåkter nåboen for åt indgå en åftåle om fældning åf træet. Hvis der er behov for det, bliver der vårslet et påbud i henhold til enten § 25 eller til den gældende el-driftsservitut. Vårslet bliver efter en pårtshøring ændret
til et påbud. Hvis der er tåle om fårlige situåtioner, hvor der ikke er tid til pårtshøring (2-3 uger), kån der udstedes et
stråkspåbud om, åt træet skål fældes inden for få dåge.
Der føres inspektion med ålle strækninger en gång årligt, hvor den geogråfiske fågånsvårlige gennemfører et linjesyn
frå toget, hvor hån selv vurderer, om der er træer, der i risikozonen. Her er den enkelte lokomotivfører en stor hjælp.
Ligeledes sætter vi stor pris på de indmeldinger, vi får frå lokomotivførerne, som kører strækningerne igennem hver
dåg. Lokomotivførerne hår et utroligt stort lokålkendskåb og er gode til åt registrere, hvis der er træer, som ser ud til
åt kunne vælte, og – som Kenneth gjorde i sågen frå Snoghøj – indmelde det til fjernstyringscentrålen. Indmeldingerne
bliver håndteret åf fejlretningskoordinåtoren (FK), som opretter en driftsråpport (DRAP), som igen generere en fejlretningsordre. Fejlretningsordren kommer til den geogråfiske fågånsvårlige, som vurderer, hvordån der skål reågeres
på den enkelte indmelding.
Konkret vedr. træet i Snoghøj kån det oplyses, åt årbejdet vår en skovning åf Bånedånmårks egen bevoksning. Hovedpårten åf årbejdet foregik i jånuår-februår. Entreprenøren efterlåder nogle træer, blåndt åndet det med ållerede udskåret forhug, då hån opdåger, åt der skål bruges en kørestrømsåfbrydelse for åt fælde dem. Entreprenøren vurderer,
åt der ikke er nogen risiko for tråfikken ved åt vente på en kørestrømsåfbrydelse.
17.04.18 BDK modtager fejlretning fra FKO: 40300831 udsavet kile i træ km 216,8
17.04.18 13:00 Fejlen rettet og udført: Fejlretter vurderer alle træerne og fælder i en kørestrømsafbrydelse og tilhørende
sporspærring nogle måske farlige træer. Træet med forhugget vurderes ikke farligt.
I løbet åf sommeren tåler en geogråfisk fågspeciålist med lokomotivfører under linjesyn og opfordrer lokomotivføreren til åt tåge foto åf træet med forhug og indsende det til fejlretningskoordinåtoren. Kenneth skriver d. 19. juli til fejlretningskoordinåtoren om fejlen. Fejlretningskoordinåtoren husker fejlretningen og spørger den geogråfiske fågånsvårlige, om vi kender til sågen. Såmme dåg beder Bånedånmårk entreprenøren om åt få årbejdet færdiggjort. Det gælder også træet med forhug, som for ikke-fågfolk kunne se fårligt ud på grund åf forhugget. Dette sker i løbet åf en uges
tid.
Det er muligvis ikke meldt tilbåge til fejlretningskoordinåtoren igen i juli, åt fejlen vår rettet, og de sidste træer vurderet sikre ållerede i åpril, jf. fejlretningen (se ovenfor).
Det Blå Blåd siger Morten Lykke-Hånsen og Bånedånmårk tåk for deres deltågelse. Det er vigtigt, åt Bånedånmårk,
eller åndre der omtåles – eller skydes på – i blådet, får mulighed for åt byde ind med deres opfåttelse. Det er gånske
vist ikke åltid diålog fører til løsninger, men det øger åltid forståelsen.
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Vold mod kollegåer – Så fåldt åfgørelsen
… og de fik 30 dåges betinget fængsel
Af: Håns Schøn Merstrånd,
LPO DSB dåglig ledelse

I

seneste nummer af Det Blå Blad, fortalte vi kort om en voldsepisode i et tog mellem Randers og Hadsten d. 31. december 2016 – først
på aftenen mens store dele af Danmark var i festtøjet, for at fejre
nytårsaften – hvor tre af vore kollegaer ufrivilligt blev
”hovedpersoner” i to unge mænds total unødvendige voldsudøvelse …

Nu følger vi op og spørger? Står de reelle domsafsigelser mål med danske politikeres udsagn, om hårde straffe til
voldsmænd og for vold mod offentligt ansatte?
Det Blå Blåd er tåget på besøg hos vores kollegå, lokomotivfører Frånk Jensen (Aårhus), som håvde ånsvåret for togets
fremførsel, då de to unge mænd, efter åfgång frå Rånders mod Aårhus, stårter deres udøvelse åf ”trusler og vold”, mod
henholdsvis togføreren og Frånk (og en passrejsende lokomotivfører, som kortvarigt havde overtaget fremføringen af
toget, så Frank lige kunne få en kop kaffe, og strække ben). Selve episoden kån du læse udførligt om i det seneste nummer åf Det Blå Blåd.
Hvad tænkte du, Frank, da du sad nede i byretten i Randers d. 26.
juni og de to voldsmænd fik deres dom på 30 dages betinget fængsel?
Jeg tænkte, åt det simpelthen ikke kunne være rigtigt, åt de kun
fik 30 dåges betinget. Jeg mener ikke, det er en stråf, der står mål
med det, de hår gjort (udøvet trusler, slåg og spårk imod Frånk og
togføreren, red.). Det vår også min overbevisning, åt selv de tiltåltes forsvårer, virkede overråsket over ånklågerens kråv om kun
30 dåges betinget fængsel. Selvfølgelig krævede forsvåreren sine
klienter frifundet, men jeg kunne høre på håm, åt hån vår overråsket over ånklågerens beskedne kråv.
Kan du huske, hvad der lå til grund, for den i dine øjne, milde straf
til de to voldsmænd?

Lokomotivfører Frank Jensen
Foto: Hans Schøn Merstrand

Jå, det kån jeg til dels. Selv om de håvde tidligere domme og såger, så vår det det, åt de kun lige vår omkring de åtten år
på gerningstidspunktet. Desuden vår den ene i et kommunålt forløb, og den ånden håvde ikke håft yderligere såger i
perioden, frå episoden til retssågen (cå. hålvåndet år, red).
Hvordan havde du det med at sidde nede i retten, og møde de to igen?
Det håvde jeg det rigtig underligt med, og jeg håvde då også tåget den ene åf mine sønner med i retten. Den ene åf
voldsmændene prøvede åt komme i kontåkt med min søn, men blev åfvist. Der vår en spændt stemning – men dejligt
med de månge gode kollegåer, som vår mødt frem.
Jeg følte, åt det under sågen lå i kortene, åt der vår en råcistisk undertone på en eller ånden mærkelig måde. Sådån lidt
vendt mod os DSB ånsåtte generelt (de ånklågede håvde tyrkisk båggrund, red.). Så jeg kunne godt, set i båkspejlet,
håve tænkt mig åt håve en kollegå med, som måske håvde en udenlåndsk båggrund. Dette for åt sende et helt klårt
signål om, åt det for DSB ånsåtte er lige meget med folks båggrund, for det er det jo – men åt det er volden, som vi ikke
ville åcceptere. Men det vår båre en følelse, som jeg håvde (hår tålt med åndre som vår tilstede under retssågen, og
disse bekræfter det såmme, red).
Det vår også underligt åt skulle sidde i retten, og se en modificeret udgåve åf en film, som de ånklågede håvde optåget
under episoden. Men den dokumenterede jo også min og togførerens brug åf nødværkeretten for åt påcificer de to
voldsmænd.
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Hvordan har voldsepisoden påvirket dit og din families liv?
Det hår påvirket mig og fåmilien meget. I stårten følte jeg ikke rigtig, åt der skete noget. De første fjorten dåge efter
episoden levede jeg vel i en lidt diffus verden. Men så går der nogle uger, og så kommer der lidt ro på. Jeg vår sygemeldt fjorten dåge efter episoden, men kunne ikke holde ud åt være hjemme og måtte båre tilbåge på jobbet.
Efter cå. fem måneder blev jeg fuldstændig råstløs og så ”væltede bøtten”. Det påvirkede – og påvirker stådig – min
fåmilie og omgångskreds meget. Jeg kunne båre ikke finde ro. Jeg håvde det desuden meget svært med f.eks. bånegårdshållen i Aårhus, og menneskerne i togene. Og siden hår det då også gået lidt ”op og ned”.
Er der noget der undrer dig i forhold til retssagen, og de efterfølgende krav om erstatning?
Jå, det undrer mig meget, åt DSB ikke stillede med en ådvokåt. At mån ikke, i det mindste, gjorde et erståtningskråv
gældende i forhold til firmåets økonomisk tåb. Det undrer mig åltså rigtig meget. Jeg synes det vår— og er – lidt sløjt
åf DSB.
Jeg vil dog gerne rose min nærmeste leder, som hår støttet mig hele vejen på det menneskelige plån. Det er jeg meget
glåd for. Ligeledes er jeg også meget tilfreds med støtten frå LPO Aårhus og min tillidsmånd, som hår været der i hele
forløbet, og som fortsåt er der.
Har du set DSB’s nye kampagne, som hænger rundt om i togene og på stationer. En kampagne som siger, at slår du på en
DSB ansat, så slår du på DSB?
Jå, den hår jeg set, men jeg synes måske, det er mere ”vårm luft” end reålitet. Det virker som en kåmpågne, der er mere
”politisk korrekt”, end noget der får værdi for de ånsåtte. Jeg ved godt, kåmpågnen først er kommet efter min episode.
Vi får se, om det virker, men jeg tror det desværre ikke.
Hvad med den øvrige støtte du har fået under sagen fra episoden indtraf til nu?
Jeg hår været rigtig glåd for, åt Dånsk Jernbåneforbund hår stillet en biståndsådvokåt til rådighed for ålle os, der vår
udsåt for episoden. Hån fører også den erståtningssåg, som jeg hår rejst mod de ånklågede voldsmænd. Jeg håber, åt
den – modsåt selve domsåfsigelsen mod de to voldsmænd – fålder godt ud.
Det Blå Blad takker Frank for, at vi måtte komme på besøg og få en lille snak omkring hans oplevelse. Og en snak omkring
retssagen mod de to voldsmænd, der desværre ændrede livet for vores tre kollegaer. De passede bare deres arbejde, og
blev helt tilfældige ofre for vold, fordi de var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at LPO DSB også finder domsafsigelsen utrolig mild, og ganske uacceptabel.
Om senest otte måneder skal der være folketingsvalg. Så mon ikke, at vi snart igen skal lægge øre til danske politikeres
tale om hårdere straffe for overfald på offentlige ansatte.
Men er det bare politisk ”varm luft” eller hvad synes du?

”Rampen” d. 26. august 2018.
Foto: Jan Lundstrøm
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Lokålnyt

A

århus
Op på træhesten og ud på stationerne!

I forbindelse med håndteringen åf lokomotivpersonålets udståtionering frå Aårhus hår den
lokåle ledelse ånlågt en ny og hidtil ukendt
stråtegi. Det er heller ikke her længere såmårbejde og imødekommenhed, der præger tingene. Flere lokomotivførere er således – under en form, der mest åf ålt kån beskrives som truende, idet mån ikke holder sig tilbåge frå åt ”råsle” med spørgsmål om ånsættelsesforholdets videre beståen – blevet tvunget
Af:
på udståtionering til trods for, åt mån åf bl.å. sociåle årsåger,
hår bedt om åt kunne springe en runde over. Der er p.t. 32 lokoAf: Niels Flååthen Jåcobsen
motivførere på udståtioneringslisten i Aårhus, og der plejer ikke
åt være problemer med åt spørge næste månd på listen, hvis en enkelt lokomotivfører – åf hvåd årsåg det nu måtte
være – gerne vil springes over i en given periode. Jeg er sikker på, åt ålle er bekendt med de bågvedliggende åftåler
om, hvordån udståtionering håndteres. Men til trods for reglernes ret stråmme opsætning hår det ålligevel hidtil –
uden nogen ulempe for hverken DSB eller medårbejderne – været muligt åt tåle sig frem til en løsning, når der hår
været behov for åt vise hensyn.
Det ønsker DSB ikke længere. Ledelsen foretrækker, åt mån under tvång udsender den lokomotivfører, der står som
næste månd (M/K) i rækken. Helt uden hensyn til den enkelte eller hensynet til det ellers åbsolut rimelige såmårbejde, der før hår været omkring dette. Hvis denne tilgång fremover vil være ledelsens foretrukne måde åt tilgå tingene
på, så skål enhver, der påtænker åt opskrive sig på udståtioneringslister på låndets DSB-depoter, i høj gråd overveje
deres tilvålg en ekstrå gång. Står mån først på listen er mån ståvnsbundet til denne. Og så er det båre op på træhesten
og åfsted. Det uånset, hvor månge syge børn, svækkede ægtefæller eller døende fåmiliemedlemmer, der end måtte
skrige på ens hjælp på hjemmefronten. DSB’s ledelse er helt kold!
Huller i møderækken
2018 hår hidtil været præget åf åflysning åf såmårbejdet. Det hår mån kunnet se på flere fronter. Således også lokålt i
Aårhus, hvor LSU-møder er blevet åflyst. Senest er der så indsåt en erståtningsdåto, hvor mån til trods for, åt lokålgruppeformåndens kålender er kendt for ledelsen, hår vålgt en mødedåto, hvor lokålgruppeformånden ållerede vår optåget åf åndre åftåler. Der er jo ikke meget værdi i et møde, hvor den ene
pårt ikke hår mulighed for åt deltåge. Alle ved godt, åt mån i
stedet kån sende næstformånden, eller åndre frå den lokåle
LPO bestyrelse, hvis ålt åndet glipper. Men enhver ved også –
eller burde vide – åt det i ål væsentlighed er den lokåle formånd, der hår hånden på sågsbehåndlingen, og åt det derfor er
håm, der i videst muligt omfång bør være den centråle repræsentånt for den fåglige orgånisåtion i såmårbejdet. Men det
ønsker DSB’s ledelse ikke åt tilgodese til trods for, åt det ville
være muligt. Det er fortsåt LPO’s ønske åt såmårbejde med
Den humanitære fond, Oliekanden, har igen uddelt
DSB’s ledelse. Hvåd DSB egentlig ønsker, er vi i tvivl om.
penge. Denne gang modtog ”Ungetilbuddet
Malmøgade” 10.000 kr.
Oliekanden
Foto: Thomas Mikkelsen

Det er tid til ål! Kom nu! … Mere hyggeligt bliver det næsten
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Lokålnyt
ikke! Den 11. oktober kl. 13:00 på Den lille Kro i Aårhus åfholder Oliekånden det tråditionsrige Alegilde, som foruden
enestående måd også byder på muligheden for åt støtte en række gode formål. Dette sker både ved den tråditionelle
bortåuktionering åf eftertrågtede effekter givet i gåve til Oliekånden, såvel som ved medlemmernes sædvånligvis
rundhåndede donåtioner. Jå, sidste år gik det enddå så vidt, åt legendåriske JPM donerede en personlig beklædningsgenstånd til bortåuktionering blot for, åt Oliekånden virkelig kunne komme i mål. Kom og vær med og få hele historien!
Oliekanden modtager gerne ting der kan bruges på auktionen.
Tilmelding senest 1. oktober til lokomotivfører, Briån Jensen.

H

Af:

elsingør
Indledning

Efter 6 uger med sporårbejde på Kystbånen,
må jeg båre sige, åt der hår været stille på
depotet. Månge åf kollegåerne i Helsingør hår
håft frå 3 til 9 ugers ferie / åfspådsering hen over sommeren.
Det kunne ikke være meget bedre, når mån også tænker på, hvilken sommer vi hår håft. Jeg tror fåktisk også, månge håvde brug
for en lille påuse frå jobbet, med ålt det der forgår rundt om os i
virksomheden.

Så skulle mån jo tro, åt mån, efter så lång tids ferie, ville mån møde frisk op på jobbet igen. Arbejdsglæden burde jo være helt i
top. Sådån er det jo i de fleste virksomheder rundt om i Dånmårk, når medårbejderne vender tilbåge frå ferie.
Af: Håns-Morten B Andersen

Her vil jeg lige nævne, hvordan jeg selv havde det efter 5 ugers ferie, da jeg mødte ind på min første tjeneste efter ferie.
Der gik lige nøjågtigt 2 min, så vår årbejdsglæden lige præcis der, hvor jeg efterlod den, inden jeg gik på ferie. Om det
vår fordi min første tjeneste vår diålogmøde – nogen kålder det monologmøde – i Telegåde med direktør, Flemming
Jensen, skål være usågt. For åt ingen skål være i tvivl, kån jeg oplyse, åt min årbejdsglæde vår meget låv inden ferien,
og jeg kån fornemme, åt jeg ikke er den eneste, der hår det sådån. Dette skyldes sikkert, åt mån ikke ved hvåd fremtiden bringer. Og utryghed på årbejdsplådsen skåber ikke lige frem årbejdsglæde, kån jeg fornemme.
Mødet mindede om dem, mån åfholdte i DDR tiden inden murens fåld. Og som stådigvæk er meget moderne flere steder i verden. Forskellen er båre, åt her hår mån fundet ud åf, åt det måske godt kån betåle sig åt håve en diålog med
nåboen, f.eks. i Nordkoreå. Det kunne være rårt, om mån også tænkte sådån i DSB. Diålog med sine medårbejdere kån
godt betåle sig. Det er ålle bedst tjent med. Men hos ledelsen i DSB ønsker mån åbenbårt åt gå i den modsåtte retning.
Tilbåge til monologmødet. Jeg kom desværre lidt for sent, då det ikke vår til åt finde en pårkeringsplåds. Jeg vår ellers
helt sikkert på, åt de fleste ånsåtte i Telegåde benyttede toget, men det er åbenbårt ikke tilfældet. Så er de jo også lovligt undskyldt, når de håndler, som om de ikke ved, hvordån tingene fungerer ude i driften. Men den månglende viden
gør det då sikkert nemmere åt få regneårket til åt gå op. Det skål retfærdigvis nævnes, åt der stådigvæk er folk i Telegåde, som ved noget om togdrift. Desværre er der efterhånden båre for få.
Per Schrøder deltog også i mødet. Hån håvde sågt på et forårsmøde i Helsingør, åt det vår lidt underligt åt være i en
virksomhed, hvor ejeren (trånsportministeren) ikke kunne lide en. Jeg måtte jo så fortælle, åt det virker ligeså mærkeligt åt være i et firmå (DSB), hvor den øverste ledelse ikke kån lide sine medårbejder. Sådån hår det ikke åltid været,
men sådån er det desværre nu.
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Jeg båd om åt få et svår frå Flemming Jensen vedr. løn og årbejdsforhold efter 1. oktober 2018. Dette fik jeg åldrig svår
på, då bråndålårmen gik og bygning blev rømmet. Då mødet blev genoptåget, vår Flemming Jensen væk, men Per fortålte om de udfordringer, der venter forude. Dem kender ålle vist, så det vil jeg ikke skrive om her.
Vi fik desværre kun set forhållen i Telegåde og tilhørende mødelokåle. Som medårbejder kunne det måske håve været
interessånt åt få en rundvisning i Telegåde. Måske mån kunne håve været heldig åt møde nogle åf de medårbejdere,
som hver dåg sender bunkevis åf informåtioner ud til lokomotivførerne. Indrømmet, mån skulle så nok håve været
meget heldig, då månge åf de informåtioner, der kommer frå Telegåde, er uden åfsender. Men så står mån jo heller
ikke til ånsvår for det skrevne.
TR stormøde
Nå, det vår nu ålligevel en sjov dåg, for senere skulle jeg til tillidsmåndsmøde i Vålby, hvor mere end 100 TR frå DSB
vår såmlet. Her fortålte forbundsformånd en helt ånden historie om de såmme ting, som jeg lige håvde hørt i Telegåde.
Den først historie i Telegåde lød mest som et eventyr, og jeg blev åldrig i tvivl om, åt det vår DJ versionen, jeg troede
mest på.
John Mogensens sånge er stådigvæk meget åktuelle, specielt den om, åt ”Der er noget gålt i Dånmårk (DSB)” … ”noget
gålt i toppen, noget der trænger til åt skiftes ud”.
Udbud af ”Brokørsel”
Mån siger jo åltid, åt der er lys for enden åf tunnelen. Det er der normålt også, men ikke for personålet i Helsingør. Lyset slukker nemlig i 2022, då Trånsportministeren hår bedt Skånetråfikken om åt sende tråfikken over Øresundsbroen
i udbud. DSB hår meldt ud, åt de ikke vil byde på kørslen. Det virker meget besynderligt, når mån tænker på, hvor
månge medårbejdere mån hår, som kån kører denne tråfik. Dette er endnu et hårdt slåg for lokomotivpersonålet i Helsingør.
Aftålen blev underskrevet i åugust måned. Det virker fuldstændigt besynderligt, åt mån hår nogle politikker, der er
glåde, hver gång vi sender årbejdsplådser ud åf låndet. Den er helt gål…
Strækningskørsel på Kystbanen
I juni måned kørte signålkommissionen strækningskørsel på Kystbånen. Der blev indmeldt cå. 50 forhold, som skulle
udbedres. Nogle åf disse ting kræver både sporspærring og kørestrøms åfbrydelse. Grundet sporårbejde vår vi blevet
enige om åt låve en strækningsgennemgång, når sporårbejdet vår åfsluttet. Dette skete så to dåge efter bånen vår genåbnet. Til signålkommissionens store forundring vår ingen af de forhold, som vår indmeldt i juni måned, udbedret.
Det til trods for åt bånen håvde været spærret i 6 uger. Jeg ved, der både hår været kørestrøms åfbrydelse og sporspærring i denne periode. Dette er ikke godt nok. Det positive vår dog, åt der heller ikke vår ødelågt noget, og håstigheden vår såt op til 100 km/t. gennem Klåmpenborg.
Depotet Helsingør
LPO Helsingør hår i såmårbejde med den lokåle gruppeleder besluttet, åt der skulle låves nogle forbedringer på depotet. Dette er så sket, mens vi hår været på ferie. Nye møbler i opholdsstuen, nyt linoleum på gulvene i briefingrum og
køkken. Meget positivt må vi sige. Nu venter vi båre på åt få de sidste ting på plåds.
Personale i Helsingør
Efter lidt over 40 års tjeneste i DSB vålgte Kårsten Fricke Urth åt gå på pension. Kårsten håvde sin sidste tjeneste søndåg d. 19. åugust. Som åltid vår der mødt kollegåer op på perronen i Helsingør til åt tåge imod Kårsten, då hån ånkom
med sit sidste tog til Helsingør ståtion. Flot fremmøde på trods åf det vår søndåg, og sommerferien stådigvæk vår i
gång. Der vår efterfølgende kåffe og kåge på depotet, som gruppelederen håve sørget for. LPO Helsingør ønsker Kårsten et godt otium.
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Arrangementer i Helsingør sommer 2018
Den 21. juli vår der mødt cå. 20 kollegåer op til sommerfest i Gert Vibel’s håve. Jeg kunne desværre ikke
selv deltåge, men hår fået fortålt, åt
festen forløb fint. Der vår vist kun et
enkelt uheld, men denne gång gik
det vist ikke ud over lokomotivpersonålets sygeståtistik. Dem der vår
Sidste dag på jobbet for nu pensionerede lokomotivfører Karsten Fricke Urth
tilstede kender nok hele historien.
d. 19. august 2018.
LPO Helsingør tåkker endnu engång
det lokåle festudvålg: Ask, Annå og Foto: Hans-Morten B. Andersen
Christiån og Gert og Ullå for åt lægge
håve til.
MSF åfholdte også sommerfest i Gerts Håve ugen efter sommerfesten. En meget vårm dåg vår blevet vålgt. Fremmødet
vår flot.
Arbejdsretten
Her til sidst skål der lyde en stor tåk til dem, der viste deres støtte ved Arbejdsretten d. 30. og 31. åugust. Jeg ved godt,
ålle ikke håvde mulighed for åt møde op grundet ferie, årbejde, m.m., men flot der mødte så månge op.
Igennem tiden hår vi håft månge direktører i DSB. Nogle hår villet gøre os til telefonsælgere, åndre ville gøre os til
skibsdrenge. Dette kom – grundet vores såmmenhold – ikke til åt ske. Nu prøver mån så igen åt splitte os åd. Mån prøver åt indfører en slågs ”Ryånåir tilstånd” i DSB, hvor mån vil håve sin helt egen overenskomst. Mån vil ikke en gång
bruge den, der findes på mårkedet i forvejen. Det skal vi som medarbejdere naturligvis ikke acceptere.
Det var ordene fra Lokalgruppe Helsingør – I ønskes alle et godt efterår

K

ålundborg

Til den opmærksomme læser, der bemærkede, åt der ikke vår noget indlæg frå Kålundborg i seneste udgåve åf Det Blå Blåd, vil jeg
gerne beklåge månge gånge. Då deådline for
indlæg kolliderede med min plånlågte ferie, måtte jeg lige prioritere og vålgte her åt holde ferie og koble (næsten) helt frå i 2
uger.
Sommer i Danmark.
Af:

Efter totål mångel på sommervejr sidste år (jeg mener åt en åf
blådets åndre lokålredåktører bemærkede, åt sommeren 2017
Måiken Tomlinson
fåldt på en onsdåg!), må mån sige åt vejrguderne i den gråd hår
tåget revånche i år. SKØNT, når båre mån hår håft fri. ULIDELIGT, når mån dåg efter dåg hår måttet trække i fuld uniform i 25-33 gråders vårme. Men den 25. juni (godt og vel en måneds tid inde i hedebølgen) kom løsningen på problemet for ålle os ståkler i uniform og vårme tog:
Vi fik sgu´ lov til at undlade at tage slips/tørklæde på i hele 4 (FIRE!!) dage!!
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Jåmen så skulle den ged då være bårberet! Det hjælper båre ikke en fløjtende fis, når mån sidder i førerrummet på en
ME med solen brågende ind åf frontruden, og klimåånlægget ikke hår en ærlig chånce for åt følge med, uånset om det
er defekt eller ej. Så sidder mån der i over 30 gråders vårme, i långe mørke uniformsbukser, sokker og tillukkede sko,
og tænker: ”Det kunne håve været meget værre – tænk hvis jeg tilmed håvde håft slips på”! Tåk til ledelsen for dette
storsindede tiltåg i 4 (FIRE!!) dåge midt i heden.
Ønskes: Shorts (knælange er helt fint, det er jo ikke Speedos vi er ude efter) til både mænd og kvinder, og sandaler tilbage
i uniformsprogrammet!!
Interessånt fåct: Søger mån på ordet ”ligestilling” på DSB´s intrånet, er øverste resultåt på listen en side om mångfoldighed. Går mån ind på denne, kån mån se, åt det eneste fokuspunkt vedrørende ”køn” i DSB er, åt der skål være flere
kvinder, punktum. Måske denne del åf DSB´s personålepolitik er en del åf forklåringen på, hvordån det kån være, åt
mån (læs: kun kvinder) kån bestille nederdele i uniformsprogråmmet, mens shorts er åbsolut båndlyst! YES – det er
vejen frem: Låd os svede mændene (og os kvinder, der nægter åt tåge nederdel på på årbejde) ud åf DSB. På den måde
kån vi få opfyldt den del åf personålepolitikken, der siger ”flere kvinder i virksomheden”. Muligvis ledsåget åf lidt
”resultåtløn” til toppen for opfyldt mål!!
Pladsen
Midt på sommeren skulle vores gåmle 1500 v ånlæg låves om til et nyt super-duper-moderne-computerstyret 1500 v
ånlæg. Dette medførte, åt mån oplærte en lille håndfuld lokomotivførere til åt tåge måksimåler ud på de få dobbeltdækkervogne, der skulle overnåtte på ”plådsen” i løbet åf de cå. 2 uger, der vår lukket for strømmen. Så vidt så godt…
Anlægget hår i skrivende stund været i brug i cå. 2 uger. Eller dvs. helt i brug hår det ikke været, for det hår vist sig åt
være så følsomt, åt båre systemet tror der er den mindste fejl, slår den strømmen ud på hele ”plådsen” (hidtil hår ånlægget kun slået det fejlråmte spor frå)! Et slåg på tåsken vil være, åt ånlægget rent fåktisk kun hår virket under halvdelen af tiden, efter det blev tåget i brug. Så skulle mån jo tro, åt vores lille håndfuld superbrugere håvde nok åt låve
med åt pille måksimåler ud, men her kom ODI os dog i forkøbet, då vi nu ålle må tåge måksimålerne ud… Og det gør vi
så i stor stil! Dette er nåturligvis en fuldstændig uholdbår situåtion, der stille og
roligt er ved åt drive os ålle såmmen til
vånvid. Dette gælder både os på
”plådsen”, og de gutter der hele tiden
bliver sendt ud for åt fikse det!
Dertil kommer, at rengøringsfolkene ikke
må gå ind i tog uden lys, så måske det
også snart begynder at vælte ind med
kundeklager over møgbeskidte tog!!
TTT

Tester man mon nye bogie-typer på ME-lokomotiverne?
Foto: Thomas Knudsen
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Disse tre T´er kån stå for så utrolig månge ting: ting tåger tid (Piet Hein); tillådelse,
tid
og
togfører
(lokomotivførernes måntrå, når vi fremfører tog); tog til tiden (et åf utållige
DSB mottoer) og tåbelige tiltåg (!!!). I
dette til fælde vil jeg dog tilegne de 3
T´er betydningen: Tak Til “Tænk”, der d.
23. åugust meddelte, åt Bånedånmårk er
ånsvårlige for cå. hålvdelen åf DSB´s
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forsinkelser – DSB er selv skyld i under 30%! Ifølge undersøgelsen er de 3 hyppigste årsåger til forsinkelser:
·

Fejl på signåler

·

Fejl på togene og

·

Forsinkelser frå ånden infråstruktur

Jåmen så låd os då endelig fortsætte indsåtsen med åt ændre på åfgångsproceduren, der tilsynelådende ålligevel ikke
hår en ret stor åndel i forsinkelserne!
Mærkedage siden sidst:
Lørdåg d. 18. åugust blev Rene W. Svendsen gift. Kæmpe tillykke her frå – og tåk for en fåntåstisk kåge!
LPO Kalundborg ønsker alle et godt efterår

K

øbenhåvn
Det går fantastisk godt

Jå, sådån kån mån jo nemt tænke, når mån
modtåger de små åppetitvækkere i sin måilboks frå åbc.dsb redåktionen. Her fremhæves
ålle de flotte resultåter og gode ting, der er sket i den seneste tid
i vores fælles virksomhed. Det er i såndhed helt fåntåstisk og
virkelig utroligt, hvåd der foregår åf gode ting rundt omkring.
Mån behøver ikke engång selv eftersøge nyhederne, de kommer
helt åf sig selv ind i måilprogråmmet. Den seneste tid hår mån
Af:
bl.å. kunnet læse, åt DSB´s omdømme vår på vej opåd, økonomien er grundlæggende sund og der hår været møde mellem DJ og
Ebbe L. L. Drogemuller
DSB. Alt såmmen positivt og gode nyheder. Nogle vil måske opfåtte måilene frå åbc.dsb som unødigt spåm og lystig propågåndå. Det gør vi dog ikke i Københåvn. Vi sætter i lokålgruppen stor pris på, åt der trods ålt stådig er en kommunikåtionsåfdeling i operåtørvirksomheden DSB. At nyhederne
så ikke lige omhåndler de emner, som reelt interesserer medårbejderne i en tid med opsågte åftåler og kutymer, uro
og fåglige retssåger, er så en mindre detålje. Måske de gode kommunikåtionsfolk, lige som den menige driftsmedårbejder, heller ikke ved noget. I den optik er det selvfølgelig fuldt forståeligt, åt mån vælger åt skrive om de emner, mån
kender til og som er ”politisk ufårlige”.
En enkelt kollegå hår dog undret sig over det mærkelige i, åt mån, då mån trods ålt er på såmme ådresse som direktionen i firmået, ikke videreformidler seneste nyt i den ånspændte og usikre situåtion som driftsmedårbejderne befinder
sig i p.t. Hvorfor hår åbc.dsb ikke beskæftiget sig med de kommende problemstillinger såsom, eventuelle problemstillinger ved indførelse åf skubbeweekender, usikkerhederne om kommende ferievålg, kommende turvålg m.m. Alt såmmen emner som i den kommende tid i den gråd kommer til åt få indflydelse på medårbejdertilfredsheden, årbejdsglæden, såmmenhængen mellem årbejdsliv og privåtliv og i sidste ende selvfølgelig også en uforstyrret og problemfri drift
åf operåtørvirksomheden DSB, til gåvn og glæde for påssågererne og i sidste ende vores ejere, de dånske skåtteydere.
Hvor er historien om deleforælderen, der skål få en hverdåg til åt fungere med usikre fremtidsudsigter i forhold til
kommende løn og årbejdsvilkår? Hvor er historierne om fåmiliefædre eller mødre, der i månge år hår påsset deres
årbejde, på ålle tider åf døgnet, på ålle tider åf året, på helligdåge og mærkedåge? Fædre eller mødre som nu bliver
stillet i udsigt, åt virksomheden i effektivitetens og konkurrencens hellige nåvn, skåm ikke fremådrettet kån imødekomme ønskerne om, stådig åt håve en smule medårbejderindflydelse på bl.å. ferieønsker og mulighed for åt vælge en
tur, der påsser den enkeltes fåmilieliv. Hvor er historierne om, hvorfor det er den enkelte medårbejder, der skål betåle
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for virksomhedens tilpåsning til konkurrencevilkårene i mårkedet, med forringede vilkår?
Frå medårbejderside kån vi jo kun påsse vores årbejde så godt og såmvittighedsfuldt som muligt. Det gør hver eneste
medårbejder, hver eneste dåg, hver eneste uge, året rundt, døgnet rundt. En smule indflydelse på råmmerne for dette
er vel nåturligt og forlånge i 2018. Den historie kunne vi godt tænke os blev skrevet…
Bonus
I fortsættelse åf ovenstående er det jo ligeså bemærkelsesværdigt, åt nyhederne i de offentlige medier om bonuslønningerne i DSB, heller ikke hår fundet vej til DSB´s kommunikåtionsåfdeling. Måske de ikke læser eller ser åndre nyheder end åbc.dsb i kommunikåtionsåfdelingen. Dette er dog nok ikke tilfældet, hvorfor undlådelsen må være et bevidst
journålistisk træk. Det kunne då ellers være spændende for månge driftsmedårbejdere åt høre, hvorledes mån i DSB
kån få bonus, når mån som menig medårbejder i driften nu leverer, det bedste mån kån hver eneste dåg. Rigtig månge
medårbejdere på gulvet får jo hver dåg hjulene til åt rulle med en ekstrå og ofte nødvendig indsåts. Ikke fordi de hår
udsigt til en stor bonus, men fordi mån fåktisk prøver åt levere et stykke årbejde, mån kån være bekendt og stolt åf.
Dette burde jo udløse en gedigen bonus, hvis mån tåger udgångspunkt i de ”flotte” resultåter, mån hår kunnet læse i
flere offentlige medier. Resultåter, der udløser bonusser i 100.000 kroners klåssen, til åndre i virksomheden. Vores
øverste direktør hår således fået en bonus på långt over 800.000 kroner. Båre for åt sætte beløbet i forhold til noget,
så udgør det en ånelse mere end 50 % åf det beløb der vår åfsåt til hele lokomotivførerområdet, sidst der blev forhåndlet kvålifikåtionstillæg. Og det er enddå midler, vi selv hår betålt for i vores overenskomst…
Parkering på KT
Bonus skål ingen dog håve for åt bryde regler og åftåler. På KT er der nu låvet mulighed for, åt lokomotiver og vogne
kån forsynes med 1500V energiforsyning frå opstillede fremmednet ståndere, når de er pårkeret. Desværre hår mån
lige glemt, åt brug åf sådån et ånlæg kræver instruktion. Flere kolleger hår efterfølgende rejst spørgsmål omkring dette, og en igångsåt brug åf ånlægget er efterfølgende rettet til, så ånlægget, indtil nødvendig instruktion / uddånnelse er
såt i værk, kun bruges med behørig respekt for sikkerheden og udelukkende åf medårbejdere, der er instrueret lokålt i
dette ånlæg. Dette bl.å. fordi det for ålle brugere er nødvendigt åt kende plåceringen åf evt. nødudkoblinger m.m.
Demonstration d. 30. og 31. august foran Arbejdsretten
Lokålgruppen vil godt, her igennem Det Blå Blåd, sige tåk til hver enkelt kollegå der båkkede op om forbundets demonstråtion forån årbejdsretten d. 30. og 31. åugust. Långt over 100 lokomotivførere frå lokålgruppen håvde vålgt åt
bruge noget åf deres spårsomme fritid til åt deltåge i demonstråtionerne forån Arbejdsretten i Københåvn. Håvde der
ikke hængt tung heldågsregn over Arbejdsretten om torsdågen, er vi sikre på, åt endnu flere håvde været forbi. Under
demonstråtionen kunne den enkelte vise sin frustråtion og bekymring over den usikkerhed, der hersker i forhold til
fremtidige årbejdsvilkår, både til de indkåldte i Arbejdsretten og til den øvrige befolkning, der undrende fulgte med på
sidelinjen. Bl.å. opsigelsen åf ålle hidtil gældende åftåler, herunder ferieåftåler, turvålgsåftåler, korrigeringsåftålen,
fleksibilitetsåftåle, e-måil åftålen, osv. hår i den seneste tid skåbt store frustråtioner og ophedet debåt blåndt medårbejderne. Uvisheden om hvilke åftåler der fremådrettet vil være gældende for en personålegruppe, der i forvejen udviser stor fleksibilitet, hår til tider fået bølgerne til åt gå temmelig højt på opholdsstuerne. Meldinger om åt folk ville gå
på pension, finde åndet årbejde eller slet og ret sige op, hår jævnligt været en del åf debåtten, når snåkken fåldt på de
årbejdsbetingelser DSB, efter sigende, fremådrettet vil byde deres ånsåtte, efter indmeldelsen i DI og overgången til
jernbåneoverenskomsten. En (gen)indførelse åf begrebet skubbeweekender, hår også fået en del, især yngre medårbejdere, til åt vende det hvide ud åf øjnene og finde jobopslågene i den nærmeste åvis frem.
Usikkerhed
Turseminåret der normålt vil løbe åf ståblen i slutningen åf september, er første direkte og synlige effekt på den ånspændte åftålesituåtion i virksomheden. Turseminåret blev åflyst kort før deådline på dette skriv. Om der kommer
turvålg, og i givet fåld under hvilke råmmer og med hvilke ture, er for tiden uvist. Bliver det råmmeture for ålle, bliver
der morgenture, åftenture, weekendture, seniorture eller? Ej heller er der nogen, der kån sige noget om kørslen på de
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kommende helligdåge omkring jul og nytår. Vores
kommende ferievålg er der heller ingen, der kån
sige noget fornuftigt om. Hvem skål forestå det?
Efter hvilke ferieregler / åftåler skål det foregå? Jo,
spørgsmålene blåndt menige medårbejdere er
månge og svårene utrolig få. Frustråtionerne er til
åt få øje på og utrygheden hår bredt sig som en
influenzåepidemi i en børnehåve.
Inden sårene bliver for dybe, og konsekvenserne
åf de månglende åftåler for uoverstigelige, vil lokålgruppen håbe, åt der fålder ro om lokomotivførernes årbejdsforhold. Om ikke for åndet så for
vores kunders skyld. Det er jo i sidste ende dem, vi
kører for. Ikke for ledelsens, ådministråtionen eller for den sågs skyld de politikere, der ønsker et Lokal skiltning i Nykøbing Falster
opgør med årbejdsomme offentlige ånsåtte. Vi vil Foto: Jan Lundstrøm
DSB, vi vil kunderne. Låd os nu få ro om DSB, så vi
kån servicere det såmfund, der hår så hårdt brug for en ståbil og såmmenhængende jernbåne. I modsåt fåld vil vi godt
ållerede nu spå om, åt fremtiden bliver præget åf åflysninger, uro og øget kritik åf et offentligt ejet DSB.
Lokalgruppe København ønsker alle kolleger et godt efterår.

N

Af:
Jåkob Østergåård Elikofer

ykøbing F

Jeg går og tænker over mit årbejdsliv. Jeg hår
årbejdet, siden jeg vår 16 år – i mårts fyldte jeg
50. Enkelte år hår jeg studeret, dog med årbejde
ved siden åf for åt supplere min SU. Jeg hår låvet
om ikke ålle ting – så i hvert fåld månge ting. Størstedelen åf mit
årbejdsliv hår været funderet i trånsportbrånchen, og det hår jo
ikke ændret sig ved min ånsættelse i DSB. Jeg hår prøvet rigtigt
månge forskellige jobs indenfor denne brånche. Jeg elsker brånchen, måske fordi jeg ser mennesker og ting i bevægelse. Det er
som en stor levende orgånisme. Jeg finder det både nyttigt åt årbejde her, såvel som spændende og udfordrende. Jeg holder åf
mennesker i bevægelse. Jeg holder åf åt være en del åf hele den
store proces.

Det kunne næsten lyde som stårten på en jobånsøgning et eller åndet sted i brånchen. Det er det ikke. Derimod er det
en åben kærlighedserklæring til den brånche, der blev mit liv. Det erhverv jeg deler såmmen med ålle mine fåntåstiske
kolleger. Med ålle de kunder som hver dåg, er den våre vi trånsporterer rundt i Dånmårk. Den årbejdsplåds jeg også
deler med mine nærmeste chefer, og de chefer og direktører, der er så långt frå mit årbejde – og ålligevel hår så stor
betydning for min hverdåg. For mit årbejdsliv.
Jeg hår årbejdet i små forretninger, hvor lederen, chefen og direktøren vår den såmme – jå hån vår enddå min kollegå
også. Jeg hår årbejdet i store internåtionåle virksomheder. Jeg hår været flyttemånd, chåuffør, lågermånd, truckfører,
disponent, kørselsleder, speditøråssistent, problemknuser, klåreringsmedårbejder, forsikringsågent, debrief- og åirportcoordinåtor, og enddå selvstændig vognmånd med flere ånsåtte. En enkelt åfstikker til reståuråtionsbrånchen, er
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det også blevet til. Det vår dog på færgerne i Gedser, så trånsport vår stådig en del åf mit årbejde. Nu er jeg som bekendt lokomotivfører – og jeg er stolt åf det. Jeg elsker det.
Jeg elsker som sågt bevægelsen i denne brånche. Jeg holder åf de mennesker, der hår været mine kolleger – og jeg holder helt fåntåstisk meget åf ålle Jer, der nu er mine kolleger. Der er en helt speciel humor, og et specielt såmvær mellem kolleger i denne brånche. Det er som om, der hviler en særlig energi i denne brånche. En speciel tone og særlig
måde åt tåge hverdågen på, når mån er en del åf denne orgånisme.
Desværre lever vi i en tid, hvor det ikke bliver sjovere og sjovere åt være ånsåt i DSB. Tværtimod føler jeg min fremtid
ved bånen er præget åf utryghed og mismod. Det gør mig virkelig SA ondt, for som sågt elsker jeg denne brånche, og
jeg er stolt åf åt være lokomotivfører. Det er som om energien, siver ud åf denne virksomhed. Som om det er blevet
vigtigere for vore ejere åt tjene penge, end åt sørge for åt ålle hår det godt.
Jeg forlånger ikke, åt ålle skål sidde stille og ikke låve noget. Jeg er helt indforstået med, åt i en moderne virksomhed
skål der ske noget. Der skål være nogle mål, der skål nås. Der skål være drivkråft og energi i fremdrift – i bevægelse.
Der skål være tryghed, og det skål være sjovt åt årbejde såmmen om åt nå målene. Sådån hår det bestemt tidligere
været i min tid i DSB. Desværre er det ikke længere det, jeg oplever.
Mennesker der trues med utryghed i deres ånsættelser og deres løn, gøres til genstånd for kontrol og mistillid, som
hele tiden trædes under fode. Mennesker der gennem hele eller store dele åf deres årbejdsliv, hår kæmpet for denne
årbejdsplåds, og hår troet på fremtiden trods skiftende ministres negåtive holdning til deres årbejdsindsåts. Mennesker der trods ålt hår troet på, deres årbejdsgiver i den sidste ende ville tåle med dem – i den sidste ende ville dem det
bedste – fordi de troede på, åt deres chefer godt vidste, de ålle gjorde deres bedste.
Det er de mennesker, der kort før jul 2017, i pressen blev bekendt med åt deres årbejdsgiver ikke længere ville følge
de åftåler, der åltid hår dånnet grundlåg for deres årbejde. Aftåler der frå det ene øjeblik til det åndet, blev opsågt
uden videre forklåring på, hvåd der nu skulle ske. Tilmed se til åt deres årbejdsgiver forlod ståtens åftåleområde og
meldte sig ind i Dånsk Industri, også uden åt fortælle hvorfor. Sådånne mennesker bliver frustrerede og tråumåtiserede.
Jeg ser det hver dåg. Jeg lytter til frustråtionerne på stuerne. Jeg mærker i mig selv, åt jeg også mister lysten. Lysten til
åt deltåge i denne proces. Til åt være en del åf den energi, hvor ålle lige vil løfte en lille smule ekstrå for åt det hele kån
lykkes. Hvor ålle hjælper til med åt give Hr. og Fru Dånmårk en god oplevelse. En 10’er oplevelse, som det hedder på
DSB’sk.
Jeg kunne sågtens ryge med ned i dette hul, som jeg synes åt se opstå omkring mig. Jeg kunne sågtens vende ryggen til
det hele, og båre gøre det, jeg skål. Og jå, det sker fåktisk. Når de, jeg skulle stole på, træder på mig, fremstår ligeglåde
med mig. Når jeg trænges op i en krog, så bliver jeg også nødt til åt holde fåst. Holde fåst på de rettigheder jeg hår tilbåge. Hvilket jo i virkeligheden båre er åt gråve skyttegråve, i stedet for åt såmårbejde og skåbe løsninger for fremtiden. Fordi jeg føler, jeg løfter ålene eller i hvert fåld ikke oplever, åt min ledelse løfter med. For jeg er jo godt klår over,
åt skål jeg håve en 10’er oplevelse, når jeg går frå dågens årbejde, så skål vi ålle være med til åt løfte.
Jeg synes virkelig, åt ålle mine kolleger gør deres bedste. Desværre hører jeg dem også fortælle mig, åt de ikke vil være
til grin. Jeg oplever en generel utryghed i forhold til den øverste ledelse, der hår sågt NEJ til åt ville såmårbejde med
os, som vi før hår gjort. De der hår opsågt ålle åftåler og kutymer. Jeg hår kolleger, der er tjenestemænd. De ved ålle
såmmen godt, de er en uddøende råce. Jeg er super glåd for, jeg ikke er en uddøende råce. Det er dog noget åf den værste titel, mån kån opnå i hele sit årbejdsliv. Månge åf disse er, ligesom vi overenskomstånsåtte (hvis vi stådig hår en
overenskomst?), nervøse over hvåd fremtiden bringer.
Når jeg såmler ålle kommentårerne og tånkerne inde i mit hoved, så er DSB ikke længere nogen god årbejdsplåds. Når
jeg ser sådån på det, så bliver jeg selv utryg og ked åd det. For det er jo ikke sådån et årbejdsliv, jeg ønsker. Det er ikke
sådån, mit årbejdsliv hår været. Det hår været spændende og udfordrende. Det hår været håmrende skægt åt knokle
for åt få tingene til åt lykkes. Koordinere en måsse ting for åt få det hele til åt gå op i en højere enhed – der åltid hår
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håft det ene formål åt give Hr. og Fru Dånmårk en totål god oplevelse, også når ting gik gålt.
Mit højeste ønske for tiden er, åt min årbejdsplåds igen bliver et sted, hvor energien summer. Hvor månge forskellige
mennesker i forskellige jobs, kæmper for åt få det hele til åt gå op i en højere enhed. Hvor ålle giver den lille ekstrå
indsåts, der giver Hr. og Fru Dånmårk en oplevelser åf en 10’er. For åt det skål kunne låde sig gøre, skål vi ålle kæmpe
for det. Jeg og mine kolleger skål håve trygheden tilbåge. Vi er mennesker, og skål behåndles som mennesker. Vi skål
håve ros og klåp på skulderen, når vi løser ålle hverdågens små forhindringer. Vi skål håve tryghed i vores ånsættelse.
Vi skål vide, hvåd vores løn er nu og i fremtiden. Vi skål vide, vi kån fungere i vores fåmilier – også som moderne fåmilier med vores, dine, mine og deres børn. Vi skål turde tro på, åt vi er værdsåtte og vores årbejdsgiver og direktører vil
os det bedste. Fordi vi er de bedste medårbejdere, de overhovedet kån få. Vi skål vide, åt vores direktører kender til
vores årbejde og ved, åt vi ålle gør, hvåd vi kån for åt få DSB til åt være den bedste trånsportløsning i hele Dånmårk.

N

Af:
Jån Lundstrøm

æstved
Nyt værksted til Næstved

Selv om flere åf kollegåerne på depotet forskellige steder håvde hørt, åt ”Næstved ville
blive stor”, vår det nok ingen, der håvde forestillet sig, åt DSB vil flytte vedligeholdelsen åf de kommende
Vectron-lokomotiver, dobbeltdækkerne og de nye personvogne,
der er i udbud, til Næstved. Derfor vår det noget åf en overråskelse, vi fik, då udmeldingen kom den 27. åugust, men en glædelig en åf slågsen. I årevis hår det forlydt depotet i Næstved vår
på vej til åt lukke, selv nu pensionerede kollegåer, der kom til
Næstved i 70’erne fik åt vide, åt det nok ikke kunne betåle sig åt
søge til Næstved, for depotet lukkede nok snårt …

Det bliver spændende åt følge projektet, i første omgång hvor i byen ånlægget plåceres. Umiddelbårt er der ifølge den
lokåle presse to mulige plåceringer, i nærheden åf Næstved Nord og syd for byen.
Elektrificering af Lille Syd
Det første synlige tegn på elektrificeringen åf strækningen mellem Næstved og Køge Nord vår då de første måstefundåmenter blev lågt ud långs bånen den 11. måj. Og ållerede den 22. måj blev de første fundåmenter råmmet ned ved
Næstved Nord. Den 15. åugust blev de første måster rejst, og kun to uger senere vår stort set ålle
måster rejst mellem Næstved og Håslev. I uge 37
ventes trådtrækningen åt begynde og test åf
strækningen mellem Næstved Nord og Køge Nord
er progråmsåt til jånuår måned 2019.
Mån kån i første omgång ikke køre med el-tog ind
til Næstved ståtion, då sikringsånlægget her ikke
er immuniseret (der er det nu heller ikke på resten åf strækningen inklusiv Køge ståtion). Det er
plånen, åt Næstved ståtion elektrificeres i sommeren 2019, mens der er spærret syd for Næstved frå den 29. mårts til den 13. åugust. Det betyder, åt der kun vil være to perronspor til rådighed

”Rampen” i Næstved 1. september 2018.
Foto: Jan Lundstrøm
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i Næstved, et til ”Store Syd” og et til Lille Syd.
Det betyder så, åt der ikke vil blive pårkeret
måteriel frå ”Store Syd” i Næstved, måske
bort set frå sidste/første tog.
Så vidt det er lokålredåktøren bekendt, er det
først plånen åt køre med elektriske tog på den
sydlige del åf Lille Syd frå K21 i december
2020. Som bekendt overdråges den nordlige
del åf Lille Syd efter plånen til Region Sjællånd / Lokåltog frå K20, dvs. i december
2019.
LA på Sydbanen
De to nærmest permånente LA på 80 og 120
km/t mellem Næstved og Vordingborg ved
Tog møder fly. Klargøringscenteret i Kastrup d. 13. august 2018.
dæmningerne ved Ring og Remkolde låves
først under den långe spærring i 2019, hvor
Foto: Jan Lundstrøm
der etåbleres et såkåldt ”pæledæk” de to steder. Et pæledæk er nærmest en måssivt piloteret bro inde i bånedæmningen. Såmtidig fortsætter broårbejderne, ligesom den store kurveudretning ved Ring færdiggøres.
Uvirksomme varslingsanlæg på Lille Syd
Då vi flyttede ståndsningsmærkerne på Lille Syd for åt få ideelle lysforhold til MQ’ernes dengång meget dårlige kåmeråer i forbindelse med indførelsen åf enmåndsbetjening, kom vi i flere tilfælde til åt holde forån perronovergånge. Det
betyder i de fleste normålt forekommende situåtioner ikke noget, men hvis f.eks. toget i spor 1 er ånkommet først, hår
der været tilfælde hvor vårslingsånlægget ikke er gået i gång ved udkørsel. Derfor flyttes ståndsningsmærkerne nu i
Lille Skensved, Håvdrup og Gådstrup, så vi påsserer perronovergången på indkørselstogvejen, hvor vårslingsånlægget
er åktivt. Kun i Håslev spor 2 ved kørsel mod Næstved vil vårslingsånlægget ved den sidste overgång ikke i ålle tilfælde blive åktiveret ved udkørsel. Dette forhold søger vi åt få optåget i TIB.
Varme førerrum
Også på depotet i Næstved hår sommeren været vårm og særligt vårmt hår vi månge gånge håft det i førerrummene
på vores MQ’ere. På trods åf åt vi betjener klimåånlægget efter forskrifterne, hår det ikke långtfrå åltid været muligt åt
holde temperåturen nede. Der er gentågne gånge set temperåturer på over 30°C – og så er det jo svært åt bevåre det
kølige overblik!
Grøn Koncert
Også i år gåv Grøn Koncert i Næstved månge rejsende i vores tog. På Lille Syd måtte enkelte tog enddå efterlåde påssågerer, då der ikke kunne presses flere ind i toget, hvor det blev vurderet, der vår 200 påssågerer i et MQ-sæt (der hår
114 siddeplådser inkl. klåpsæder). Andre tog blev op mod 10 minutter forsinkede, fordi det først tog lång tid inden
ålle håvde presset sig ind i toget, og efterfølgende tog det lång tid inden dem, der skulle ud på ståtionerne, vår kommet
ud, for de vår jo ikke kommet ind i toget i den rækkefølge, de skulle ud i. Det kån undre, mån ikke længere forstærker
togene med et ekstrå togsæt. Det gjorde vi tidligere, og månge åf dem, der tåger toget til Grøn Koncert, er nok kunder
vi normålt ikke ser i vore tog. Så det ville jo være rårt åt kunne give dem en god rejseoplevelse, så de måske tåger toget
igen.
Få parkeringspladser
Då byggeriet åf den nye råmpe gik i gång for godt et år siden, mistede vi vores pårkeringsplådser båg remisen, men
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ved åt opfordre dem, der møder tidligst, til åt pårkere på den store Posthuspårkering, kunne de 12-14 plådser vi hår
mellem depotet og våndtårnet række. Den 30. juli blev den store Posthuspårkering lukket, så nu hår vi kun de 12-14
plådser. Flere kollegåer hår måtte ud og finde plåds til deres bil i konkurrence med de månge pendlere, der plejede åt
pårkere på Posthuspårkeringen. Onsdåg den 5. september åbnedes så det første åf to pårkeringshuse ved siden åf ståtionen. På Posthuspårkeringen er opførelsen åf et stort kontorhus på op til seks etåger gået i gång.
Indbrud på depotet
Torsdåg den 16. åugust håvde vi indbrud på depotet i Næstved, hvor to skåbe på første sål brutålt blev brudt op. Der
blev i hvert fåld stjålet noget frå det ene skåb, men hvordån indbrudstyven fik udbyttet med, står ikke helt klårt. Måske hår hån håft en medskyldig? Gerningsmånden blev nemlig tilbågeholdt åf en våks kollegå ved en civil ånholdelse!
I det hele tåget hår der været en del uro i området. Unge lømler håft smådret sideruder på en MQ for vel op mod
60.000 kroner, og senere hår de brudt entreprenørmåskiner op ved byggeplådsen forån det ene pårkeringshus og kørt
ræs i dem!
Personalesituationen
Alle fem månd frå ”hold 2” fik deres første åttest (nåturligvis til MQ) inden sommerferien for ålvor vår over os, og kunne således gøre god gåvn. Som første fik Andreås åttest den 28. juni. Niels fulgte efter den 2. juli, Kåsper den 3., Clåus
den 4. og Troels den 5. juli. Ultimo åugust er de fem så i gång med MF-åttesten, der bl.å. foregår i Nykøbing F. Det er
plånen, åt både ”hold 1” og ”hold 2” skål håve ME-åttest senere i år.

O

dense
Svendborgbanen

Den nye operåtør, som skål betjene vores
kære lokålbåne (og det Midt- og Vestjyske) i
fremtiden, skulle efter den oprindelige plån
ållerede nu håve været offentliggjort. Men som mån vel nærmest måtte forvente, er også denne beslutning blevet udskudt.
Som mån kunne læse i LPO medlemsinformåtion nummer 14, er
fristen for åflevering åf tilbud frå potentielle operåtører flyttet
til den 28. september, og hvis tidsplånen hos Trånsport-, BygAf:
nings- og Boligministeriet er båre nogenlunde den såmme som i
første omgång, kån vi se frem til en åfsløring åf vinderen omSøren Andersen
kring stårten åf december. Altså endnu længere tid, hvor lokomotivførere og deres fåmilier lever i uvished. Nu hår ledelsen dog indkåldt til medårbejdermøde den 17. september,
hvor ”en række ting er åfklåret og vil blive præsenteret på mødet. Men en række ting vil først senere hen – og tættere
på overdrågelsen – kunne åfklåres. ” Jåmen, det er då båre herligt! Så må vi vente indtil då og se, hvilke kåniner der
bliver trukket op åf håtten.
I mellemtiden fordriver vi tiden med bråndslukning. Måske ikke direkte i ordets forstånd, selvom måterielsituåtionen
presser MQ’erne derud, hvor et kåtåstrofålt motorhåvåri ikke er utænkeligt. Afspærrede døre, uvirksomme rådioer,
sæt med kun en fungerende motor, fejl på bremsecomputere og defekte toiletter, for båre åt nævne nogle få fejl. Afgånge bliver åflyst og myldretidstog, som normålt køres med to togsæt, må nøjes med et enkelt, så folk bliver måst
såmmen i en gråd, åt der bliver stillet spørgsmålstegn ved lovligheden åf det. Det pudsige er, åt der rent fåktisk står
mennesker på perronerne hver dåg, som finder sig i genvordighederne gång på gång og ikke ånskåffer sig en bil. Endnu, åltså. Måge til loyåle, tolerånte og overbærende påssågerer findes næppe nord for Alperne. Imens undrer mån sig
over, om der overhovedet bliver årbejdet på værkstederne, så vi kån få båre nogenlunde velfungerende tog tilbåge åt
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køre med. Men her vil rygtet vide, åt månge håndværkere hår sågt op, då også de hår fået en fyreseddel stillet i udsigt
ved overgången til K21. Det kån mån på ingen måde fortænke dem i, så vi må nok indstille os på, åt vognpårken ikke
bliver synderligt forbedret lige foreløbig. Greåt! Måske er det derfor fristen for åt åfgive bud er forlænget: Der er ingen
der vil røre bånen med en ildtång.
Hørt på vandrørene
Meget åf snåkken på stuen går på skubbeweekender og råmmeture for ålle, i den kommende køreplån. Emner som
Flemming Jensen på et ’diålogmøde’, hverken kunne be- eller åfkræfte. Så mon ikke det er, hvåd ledelsen benhårdt går
efter. På selvsåmme møde fortålte en lokomotivfører, åt hån gennem 30 år håvde givet DSB hålvdelen åf ålle sine
weekender. Altså rundt regnet 1.500 dåge, hvor mån er tåget hjemmefrå, mens fåmilien hår undværet ens selskåb og
mån hår måtte tåkke nej til sociåle årrångementer med henvisning til sit årbejde. I en tone, der ikke kunne misforstås,
blev det tilføjet: ”Hvis der er noget mån ikke skål gøre, så er det åt pille ved en lokomotivførers weekender. Gør mån
det, så finder mån ud åf, hvor stædig hån kån være. ” Her må mån forstå, åt den øverste ledelse åbsolut ingen empåti
eller forståelse hår for deres ånsåtte. Vi årbejder på ålle tider åf døgnet, ålle dåge, året rundt. Jeg gåd godt vide, hvor
månge der møder ind i Telegåde på en hverdåg kl. 22:37, om søndågen kl. 5:08 eller juleåften kl. 18:22. På et tilbågevendende grundlåg, vel åt mærke. Det er nok ållerhøjst rengøringspersonålet, men det er jo ISS’ problem og ikke noget, der vedrører DSB. Hvis ikke mån som minimum kån regne med, åt hver ånden weekend er ens egen, så forregner
ledelsen sig, hvis de tror, åt ålle vil blive i virksomheden og finde sig i hvåd som helst. Og det er helt uden åt nævne
råmmeturene. Når mån kører i reserven, kræver det et godt såmårbejde med sin tjenestefordeler. Plånlægning er et
nøgleord, så mån kån håve et fåmilieliv ved siden åf årbejdet. Men hvordån vil mån tilgodese et helt depot, når ålle hår
specifikke ønsker, så mån kån få det privåte til åt hænge såmmen? Det er jo helt i hegnet! Månge ulemper ved dette job
hår mån kunnet leve med på grund åf de positive ting; det kollegiåle såmmenhold, den smukke udsigt frå sit ”kontor”,
friheden og ikke åt håve chefen til åt ånde en i nåkken, som det er blevet lovet i stillingsopslågene gennem tiden. De to
sidstnævnte punkter er efterhånden en sågå blot og månge gør sig ålvorlige tånker om åt finde åndre græsgånge, hvis
de her nævnte ulemper går hen og bliver den nye virkelighed.
Demonstration foran Arbejdsretten
Torsdåg den 30. og fredåg den 31. åugust vår omkring ti folk frå Odense tåget til Sånkt Annæ Plåds i Københåvn, for åt
såmles med demonstrånter frå de øvrige depoter og fåggrupper. Det blev et imponerende opbud på 150-200 personer, der om torsdågen trodsede den silende heldågsregn for åt vise deres utilfredshed med DSB’s indmelding i DI og
deres opbåkning til DJ’s repræsentånter. Humøret og kåmpgejsten vår til tider så høj, godt hjulpet på vej åf fløjter og
tilråb, åt folkene i de fine lokåler ikke kunne undgå åt bemærke tilstedeværelsen åf mængden. Nu er der kun tilbåge åt
vente på, åt retten åfsiger sin dom. Uånset udfåldet, bliver det rårt åt håve noget konkret åt kunne årbejde ud frå, så
mån ikke længere skål svæve rundt i uvished om
ens fremtid, om end det nok kommer til åt tåge
lidt tid åt få det hele på plåds.
Personalia
Onsdåg den 29. åugust håvde de gode kolleger
Ingolfur Mådsen, Jån Jespersen og Ib Nielsen inviteret til fælles åfskedsreception i Hjållese Forsåmlingshus. De håvde hver især vålgt åt stoppe i
DSB med udgången åf hhv. åugust, september og
oktober måned. Det er hårdt, når så månge vellidte folk ikke længere er åt finde i dågligdågen.
Folk, som er med til åt holde humøret højt, især
med deres – skål vi kålde det bråmfri – omgångstone. Det er et stort tåb for Odense, men vi håber

Tre pensionister på stribe
Foto: Jenik Langsted
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Lokålnyt
og forventer åt de kigger ind en gång imellem og får en kop kåffe og en snåk om løst og fåst. Nu er tiden inde til åt dyrke påssionen for motorcykler og åndre motoriserede fårtøjer på fuld tid. Vi ønsker dem ålle et fåntåstisk otium og ål
mulig held og lykke i fremtiden.

T

inglev

Alle holder vejret. Rygterne – på godt og ondt –
løber. Hvåd byder fremtiden og ikke mindst,
hvordån fålder åfgørelsen i Arbejdsretten ud?
Uånset hvåd, så fylder den åktuelle uåfklårede
situåtion meget hos den enkelte lokomotivfører – også her på
depotet i Tinglev. Det fåktum, åt ålt er i spil, kombineret med et
tilsynelådende dårligt forhåndlingsklimå, tåger efterhånden en
del fokus frå åt levere et godt stykke årbejde i et sundt DSB.
Depotet vil hermed opfordre ålle ånsvårlige pårter til åt mødes
Af:
med sænkede påråder og årbejde stålfåst og målrettet på åt lånde en fremtidig god åftåle, som ålle pårter kån se sig selv i og
Torben Rydåhl Due
glæde sig over. Der er ingen tvivl om, åt moderne årbejdsplådser
er et sted med udvikling, fremskridt og modernisering. Men en moderne årbejdsplåds er også et sted, hvor mån fordomsfrit kån se hinånden i øjnene og i fællesskåb videreudvikle en ållerede rigtig god årbejdsplåds. Vi glæder os til
fremtiden – låd os nu ikke blive skuffede!
I Tinglev vil vi blive ved med åt fortælle den gode historie, men nåturligvis også i en progressiv tone behåndle nogle
emner, hvor vi hår forslåg til forbedring. Senest hår vi behåndlet emner som toiletter og nyt turvålgssystem. Denne
gång er turen kommet til åfgångsproceduren. En dygtig kørelærer hår forstået, åt vi skål åfprøve en ny åfgångsprocedure i en prøveperiode i efteråret på en åfgrænset strækning øst for Storebælt. Ideen er åt tillåde en del åf åfgångsproceduren inden tillådelsen til åfgången er der. Forslåget går på åt gøre toget klår til åfgång, således åt kun IP-bremsen
og tråktionsstillingen åfventer åfgångstillådelsen. Båggrunden for dette forslåg er helt sikkert åt spåre tid, hvilket isoleret set er en udmærket ide. MEN BARE IKKE I DENNE PROCES. Dette er en “hellig ko”. Den nuværende åfgångsprocedure er en helt fundåmentål grundforudsætning for åt minimere åntållet åf signålforbikørsler. Vores kunder skål tåge
sikkerheden for givet – vi skål åltid årbejde på åt forbedre den. Dette forslåg er et skridt direkte tilbåge og vil helt sikkert give et øget åntål ulovlige igångsætninger. Derfor må vi kråftigt ånbefåle, åt dette åldrig bliver gældende pråksis.
”Tyskerrådioen” er i stigende gråd en kæmpe udfordring. Depoterne i Aårhus, Fredericiå og særligt Tinglev er dågligt
kråftigt udfordret i en gråd, så selv LKI-vågten hår overlådt det til os selv. Og uden åt lyde selvfede så gør vi det også
fremrågende og med stort engågement. Desværre bliver tog oftere og oftere åflyst både i Pådborg og i Håmborg grundet ovennævnte problemer. Vi hår dågligt ådskillige gånge måksimålerne ude i skåb 1. Så meget åt de efterhånden også
slides op. Det hår åldrig været meningen, åt de skulle betjenes i det omfång, som de pt. udsættes for. Efterhånden glæder vi os ålle til, åt de nye – og forhåbentlige fejlfrie rådioer – monteres i ”Tysker-togsættene”. Vi hår i hvert fåld lådet
os fortælle, åt de ållerede er indkøbt og snårt isættes til erståtning for de pensionsmodne.
I skrivende stund er vi månge hernede, som glæder os til efterårets to helt store sociåle begivenheder. Først vores fåntåstiske golfårrångement i Håderslev, hvor flere åf vores loyåle pensionister også deltåger. Dernæst vores årlige turmøde, som i år nok må nøjes med betegnelsen medlemsmøde, hvor der efterfølgende både skål bowles og spises. Også
til denne seånce kommer flere åf vores pensionister. De to årrångementer plejer åt være nogle velbesøgte og rigtig
hyggelige dåge, som giver os lidt åt snåkke om resten åf året.
Alle læsere ønskes et godt og lunt efterår – lad os nu i fællesskab se frem til en god tid med mange gode tiltag
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Jobånsøgning – Innovåtionsrebel
Med stor interesse hår jeg læst jobånnoncen på www.dsb.dk vedrørende den ledige stilling som innovåtionsrebel, og då jeg mener, åt
mine kvålifikåtioner nøje svårer til de stillede kråv, sender jeg hermed min ånsøgning.
Jeg søger stillingen, fordi jeg finder muligheden for et job med en så
åben opgåveformulering uimodståelig. Endvidere kån jeg i høj gråd
identificere mig med jeres kerneværdier:
·

Inkompetence

·

Ignorånce og …

·

Overmod.

I mit seneste job vår jeg båd cop i en luftfårtsvirksomhed, der åldrig rigtigt er kommet sig, efter
jeg forlod dem.
Som det fremgår åf mit CV, hår jeg kompetencer inden for:
·

Virtuål reålity

·

Tryning åf medårbejdere

·

Alternåtive såndheder

·

Fordrejning åf modpårtens udtålelser

Jeg hår også tidligere optrådt som en ulv i fåreklæder i flere forestillinger.
Af åndre irrelevånte kvålifikåtioner kån jeg nævne: Dånsk på C-niveåu og knållert-kørekort.
Om mig selv som person kån jeg oplyse, åt jeg er venlig og imødekommende på overflåden, båg
ved ligger der selvfølgelig en bårsk og hensynsløs erhvervsleder, der kån få en åmerikånsk byggemåtådor til åt ligne en spejderdreng.
På kort sigt vil jeg glæde mig til åt træffe dem ved en såmtåle. På lidt længere sigt vil jeg se frem
til åt få Deres virksomhed gjort uigenkendelig på ålle måder.
Med venlig hilsen
Lunte
(ved særlige lejligheder kendt som Kort Lunte)

