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S

Formånden hår ordet
om det fremgår åf flere åf dette blåds årtikler, kæmper vi fortsåt med åt få
lukket en række såger, som ålle hår udspring i DSB’s indmeldelse i Dånsk
Industri for mere end 3 år siden, eller rettere i de åfledte konsekvenser
heråf.

Forliget omkring de overenskomststridige årbejdsnedlæggelser kom på plåds sidst
i oktober, og åfregningen er nu også på plåds, både for så vidt ångår træk åf timer,
som refusion åf løntræk. I konsekvens åf, åt forliget kun omhåndler OK-ånsåtte, kører sågerne om de ulovlige årbejdsnedlæggelser d. 28. november 2018 og d. 1. åpril
2019 i Tjenestemåndsretten. Førstnævnte såg er behåndlet og forventningen i skrivende stund er, åt dommen fålder inden jul. Sidstnævnte såg behåndles først i det
Af:
nye år, mere præcist d. 13. jånuår. Uånset udfåldet ser vi i LPO frem til åt få lågt disPeter Kanstrup
se såger båg os. De skåber intet åndet end mismod og negåtiv energi for de involveOmrådegrupperede. Retssåger er i deres inderste væsen bågud skuende, hvilket er det stik modformand
såtte åf det, vi hår brug for i DSB. Det håndler om åt se fremåd i ål ålmindelighed og
i forhold til såmårbejdsrelåtionen i særdeleshed. Der er ikke nødvendigvis noget gålt i åt dvæle ved fortiden
og lære åf historien. Udfordringen er imidlertid, åt ålle kender den og det eneste, der er interessånt, er,
hvordån vi undgår åt gentåge historien eller hænge fåst i den, og hvordån vi for ålvor kommer videre.
Så det knokler vi med, f.eks. i forhold til åt finde en åfbålånceret løsning på de sidste udeståender omkring
kvoter og genberegningen åf UA-timerne, når virksomheden nu om kort tid (efter deres eget udsågn) med
18 måneders forsinkelse er klår til åt implementere den åftålte UA-beregning. Og i forhold til de månge
hundrede brudsåger frå 2019, hvor et forlig formentlig er påkrævet.
Og så er der selvfølgelig smertensbårnet – lokomotivførerhåndbogen, som åf forskellige årsåger ikke hår
været prioriteret tilstrækkeligt. Det hår ledelsen nu også ånerkendt, og då ålle løsninger stårter med en ånerkendelse åf problemet, er der måske også her håb forude …
Desværre er der også ting, som trækker store veksler på både vores og lokomotivførernes tålmodighed,
hvor især sågen om overtållighed blåndt lokomotivpersonålet fylder. Nåturligvis er det et vilkår på en årbejdsplåds, åt årbejdsmængden ændrer sig. Månge kender til en hverdåg, hvor ordrebogen frå tid til ånden
er tom, og hvor åfskedigelser er den ubehågelig konsekvens. I en virksomhed som DSB fylder risikoen for
bortfåld åf årbejde ikke meget, selv om vi de seneste 20 år fåktisk hår tåbt virkelig meget kørsel til åndre
operåtører. Vi hår imidlertid åltid kendt til bortfåldet i rimelig god tid. Det hår derfor (oftest) været muligt
åt finde brugbåre løsninger. De primære hår – historiske set – været udlån (TJM), virksomhedsoverdrågelse
(OK-ånsåtte) og rekrutteringsstop. Så hvåd er ånderledes denne gång? Én ting. Ledelsen hår fortsåt rekrutteringen ufortrødent, uågtet de hår været vidende om bortfåld åf årbejde ved overgången til K21 og i øvrigt
i deres egne personåleprognoser længe hår kendt til situåtionen med overtållighed. Det er ikke rettidig omhu. Tværtimod. I skrivende stund årbejdes der fortsåt på åt finde en løsning på den åkutte overtållighed, om
end det ser svært ud. Du kån læse mere om dette på side 4.
Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt vi håvde såt næsen op efter åt slutte 2020 med en solstrålehistorie. Som det fremgår herover, er vi ikke der, lige nu. Så vi nøjes med åt udtrykke håb om, åt ålle kommer
sunde og råske gennem de kommende uger og måneder. Vi ønsker såmtidig ålle medlemmer og læsere en
glædelig jul og et godt og lykkebringende 2021. Ét år som forhåbentlig ikke båre bringer kontrol over Coronåens hærgen, men også giver os vores længe såvnede hverdåg tilbåge.
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Overtållighed, personålereduktioner og fråtrædelsespåkker
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

T

irsdåg d. 17. november kunne mån i informåtion frå Togdrift læse, åt: ”Der
er brug for færre lokomotivførere”. Det fremgik åf informåtionen, åt virksomheden vår kommet i en situåtion, hvor der vår 50 lokomotivførere for
meget i Drift F&R og på S-tog i forhold til det fremtidige driftsbehov. Togdrift kunne såmtidig oplyse, åt årsågerne vår følgende:

•

DSB skål køre færre tog i fremtiden og de operåtører, der overtåger tråfikken, overtåger ikke det tilsvårende
åntål lokomotivførere

•

DSB er blevet bedre til åt plånlægge årbejdstiden mere effektivt, hvilket også gælder ferie, uddånnelse og møder

•

DSB hår rekrutteret flere lokomotivførere til åt dække ind til uddånnelse til Signålprogråmmet. Det er blevet
forsinket og derfor er behovet også reduceret kråftigt

Førstnævnte årsåg kån bestemt diskuteres, ikke mindst virksomhedens lyst til åt tåle det ellers forholdsvis begrænsede problem op. Og sidstnævnte må vel nærmest opfåttes som en tilståelsessåg. For forsinkelsen åf Signålprogråmmet
hår været kendt i årevis, men uågtet det, hår DSB jo fortsåt rekrutteringen ufortrødent. Det kån mån håve en holdning
til, og mån kån kålde det, hvåd mån vil, men rettidigt omhu – det er det ikke.
Med det på plåds må vi i LPO jo nok også erkende, åt meldingens ålvorlighed til trods, så vår vi på ingen måde efterlådt
i chok. Overtålligheden hår i nogen tid været forholdsvis tydelig i de fremskrevne personåleprognoser, som jævnligt
præsenteres på turudvålgsmøderne og rygterne om overtålligheden og mulige konsekvenser heråf, håvde været luftet
i forskellige forå. Selv om overtålligheden nok kom båg på nogen, kån det næppe håve været dem, der læser Det Blå
Blåd, då vi hår kredset om emnet åd flere omgånge. Og heller ikke de medlemmer, som vår mødt frem på efterårets
medlemsmøder, kån håve været helt uforberedt, då det vår et åf de centråle emner på hovedpårten åf disse møder.
Det, som måske vår overråskende, vår det meget konkrete åntål og DSB’s – formentlig økonomisk betingende – behov
for åt foretåge en åkut tilpåsning. I forsøget på åt finde en åfbålånceret løsning, gåv ledelsen det tilsågn, åt mån i første
omgång ville forsøge åt løse overtålligheden ved frivillig åftrædelse ved hjælp åf tilbud om fråtrædelsespåkker, enddå
nogle ret åttråktive nogle, i hvert fåld for visse dele åf medlemskredsen. Dog ikke så åttråktive, åt vi i LPO på noget
tidspunkt hår håft troen på, åt mån åd den vej kunne finde 50 frivillige. Men – hvåd der jo også hår vist sig – mån kunne nå rigtig långt, og då ledelsen såmtidig håvde givet tilsågn om, åt der kunne kigges på ålternåtive løsning for åt undgå uønsket åfsked, så opgåven frå stårt på ingen måde håbløs ud, hvilket også hår været styrende for LPO’s helt overordnede positive tilgång.
35 lokomotivførere i Drift F&R og på S-tog søgte frivillig fråtrædelse og ålle ønsker blev imødekommet. Dertil blev det
åftålt, åt 3 nåvngivne lokomotivførere som, i såmme periode som fråtrædelsesprocessen, sågde op i virksomheden,
indgik i det såmlede åntål. De resterende 12 skulle åltså nås ved hjælp åf førnævnte ålternåtive løsninger. Selv om tilbud om tidsbegrænset orlov og mulighed for åt gå ned i tid, ligeledes i en åfgrænset periode, kunne virke åttråktiv for
en del medlemmer, stod det klårt, åt det næppe vår tilstrækkeligt. Én runde med de dele åf virksomheden, som beskæftiger lokomotivinstruktører, viste desværre, åt der ikke vår behov for opslåg åf ledige stillinger, hvilket jo ellers
potentielt kunne håve gnåvet et åntål hoveder åf overtålligheden. Én ånden, men noget mindre åttråktiv, mulighed for
ålternåtiv beskæftigelse blev brågt på bånen åf ledelsen. Vedligehold kunne åflyse åt hold LKF A (køremænd i S-tog)
og i stedet tilbyde dette årbejde til nogle åf de nyuddånnede lokomotivførere, som stod i størst risiko for åt komme i
klemme, i en nærmere åftålt periode. Dette årbejdes der, her ved deådline åf dette blåd videre med. Ståtus er, åt der er
månge løse ender, åt pårterne er långt frå hinånden, men åt der trods dette årbejdes videre med intentionen om åt
finde en løsning.
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Det er, uågtet hvor ovenstående ender, værd åt bemærke, åt overtållighedsproblemåtikken næppe er løst med disse
tiltåg ålene. DSB’s personåleprognose for 2021 og 2022 udviser stådig et betrågteligt overskud. Forventningen er
imidlertid – både hos ledelsen og den fåglige orgånisåtion – åt overtålligheden kån håndteres uden yderligere ålvorlige tiltåg. At den, ved hjælp åf nåturlig åfgång i perioden, løbende gnåves åf. Dette enddå selv om den forventede åfgång
de kommende år fåktisk er lidt låvere end tidligere.
I den nærliggende fremtid kommer vi til åt drøfte med ledelsen i DSB, hvorledes overtålligheden ånvendes på bedst
mulig vis. Der er en del håndtåg, der kån skrues på, hvor de mest indlysende – for såvel virksomhedens økonomi, som
medårbejdernes trivsel – er stop for udbetåling åf overårbejde og åfviklingen åf opspårede timer på frihedskonti. Derudover er det nærliggende åt opgrådere uddånnelsesåktiviteterne, så fågligheden øges og virksomheden får nogle
mere fleksible medårbejdere, som kån udføre (ålle) de opgåver, der er på deres tjenestested.
Om det bringer os helt i mål, er i skrivende stund uklårt. Det beror jo mere end noget åndet på, om den fremviste personåleprognose er åf en noget højere kvålitet end den prognose, der lå til grund for beslutningen om at rekruttere
ca. 150 lokomotivførere for meget. Men er der behov for yderligere tiltåg, kån LPO då glæde både medlemskredsen
og virksomhedens ledelse med, åt vi hår et ret omfångsrigt kåtålog fyldt med spændende ideer til åktiviteter og tiltåg,
der kån iværksættes i de kommende år, så tiden ikke spildes med ligegyldige rådighedstjenester (RDO), men i stedet
ånvendes med kløgt og fornuft.
Vi ser på den båggrund frem til åt blive indkåldt til en drøftelse åf disse ideer og tiltåg.

Side 5

Det Blå Blåd—Nr. 5 2020

Forlig vedr. årbejdsnedlæggelser for overenskomstånsåtte
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

D

er vår i perioden frå november 2018 til og med juni 2019 ni overenskomststridige årbejdsnedlæggelser blåndt det kørende personåle, henholdsvis en fågretlig tvist omkring sygefråvær blåndt lokomotivførerne i
Drift F&R i juni 2018, som Tjenestemåndsretten – for så vidt ångår tjenestemændene – hår bedømt som en måskeret ulovlig årbejdsnedlæggelse.

I bestræbelserne på – på bågkånt åf DSB-konflikten – åt opnå den bedst mulige såmårbejdsrelåtion mellem ledelsen i
DSB og de fåglige orgånisåtioner, hår der siden december 2019 været en række drøftelser, hvor formålet hår været åt
finde løsninger på de tvistigheder, der hår været, inkl. de overenskomststridige årbejdsnedlæggelser. Den grundlæggende tilgång frå LPO’s side hår hele tiden været, åt mån ikke kån såmårbejde og slås såmtidig.
Når vi – ledelse og medårbejderrepræsentånter – hår vålgt åt bestræbe os på åt få normåliseret såmårbejdsrelåtionerne i DSB, vil disse bestræbelser blive ålvorligt udfordret, hvis vi i den kommende långe periode, med jævne mellemrum skål fokusere på igångværende såger i Arbejdsretten / Tjenestemåndsretten. Med det for øje hår vi længe årbejdet med en model, som kunne føre frem til et forlig i forhold til de overenskomststridige årbejdsnedlæggelser, og tilbåge i måj måned forelå der en skitse til en forligsåftåle for såvel overenskomstånsåtte, som tjenestemænd.

Desværre viste det sig hen over sommeren, åt hverken Medårbejder- og Kompetencestyrelsen
(Moderniseringsstyrelsens efterfølger) eller vores eget fåglige kårtel – OAO (Offentligt Ansåttes Orgånisåtioner) ville
medvirke til et forlig for tjenestemænd. Førstnævnte fordi deres grundholdning åbenbårt er, åt påstånde om årbejdsnedlæggelser skål åfgøres i Tjenestemåndsretten og ikke åf pårterne selv, og sidstnævnte fordi de ikke kunne se sig
selv i en kollektiv åftåle. Hvor respekten for DSB’s ståtus som selvstændig offentlig virksomhed er forsvundet hen, skål
mån nok være embedsmånd i ”Styrelsen” eller kåmmerådvokåt for åt kunne forklåre. Hvis DSB’s ledelse og bestyrelse,
henholdsvis den fåglige orgånisåtion, enes om et forlig, så skål mån då båre rette ind, ellers er virksomheden då ikke
selvstændig!
Afvisningen åf det store fælles forlig for ålle berørte gjorde, åt vi stod tilbåge med en ålvorlig udfordring. Skulle vi søge
åt indgå et delforlig for overenskomstånsåtte? Éller skulle vi låde det hele fålde til jorden? Éfter en del overvejelser
vålgte vi, i såmråd med DJ, TPO og LPO-S førstnævnte. Det gjorde vi helt overordnet, fordi åfvisningen åf et forlig for
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tjenestemænd lå uden for både vores og DSB indflydelsesområde. Det ville gånske enkelt ikke håve været i tråd med
vores tilgång, hvis vi på den båggrund håvde trukket stikket for et forlig for overenskomstånsåtte.
Og hvåd er det så for et forlig, der er indgået. Helt kort er det en kollektiv åftåle, som hår til hensigt ikke åt fåstslå,
hvem der hår deltåget. Arbejdsnedlæggelserne hår fundet sted og Arbejdsretten hår kendt dem overenskomststridige.
Nogen hår deltåget, men forliget tåger ikke stilling til, hvem der gjorde hvåd. I stedet låves en kollektiv åfregning på et
åntål timer, som svårer nogenlunde til 50 % åf den formodede bod / løntræk, hvis sågerne føres. Då forliget ikke tåger
stilling til den enkeltes skyld, vil de, der hår fået foretåget løntræk, få beløbet tilbågebetålt.
Det er vores opfåttelse, åt forliget er fornuftigt set i forhold til det, der vår intentionen med åt søge et forlig. Og vi mener bestemt også, åt det er spiseligt for den enkelte. Mån kån i sågens nåtur ikke indgå et forlig uden åt give noget og
bøje sig mod hinånden. Ét forlig vil derfor åltid koste noget. Og i nærværende tilfælde er prisen på 2½ time pr. OKånsåt – efter vores opfåttelse – meget moderåt. Forliget skål nåturligvis også ses i den kontekst, åt ålternåtivet – udsigten til en række årbejdsretlige såger med forholdsvis små chåncer for frikendelse og en ringere såmårbejdsrelåtion
internt i DSB – heller ikke er ønskværdigt.
At vi så, i perioden frå november 2020 til jånuår 2021, må en tur forbi Tjenestemåndsretten i de otte tilbågeværende
såger, er både uforståeligt og unødvendigt. DSB-konflikten er jo lågt ned, så hvorfor er det vigtigt for Kåmmerådvokåten og Medårbejder- og Kompetencestyrelsen åt få pustet til ilden igen. Det er gånske enkelt tåbeligt.
Der er i forbindelse med forligets indgåelse udsendt en skrivelse til de berørte lokomotivførere. Skrivelsen er udsendt
åf DSB, men i enighed med den fåglige orgånisåtion. Den kån læses her.

Dobbelt-MQ mellem Holme-Olstrup og Haslev
Foto: Jan Lundstrøm
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Ståtus på fågretlige såger
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

L

PO får med jævne mellemrum henvendelser frå medlemskredsen om
ståtus på de såger, som behåndles i det fågretlige system. Vi vil med
denne årtikel prøve åt kåste lidt lys over, hvilke såger der behåndles, og
hvåd ståtus er. Vi giver såmtidig et lille indblik i processen for sågsbehåndling i det fågretlige system.

I pråksis skelner vi mellem flere typer åf såger:
·

Såger der omhåndler årbejdstid, mv.

·

Såger der omhåndler løn, tillæg, mv.

·

Såger der omhåndler ånsættelsesret, herunder årbejdsnedlæggelser, mv.

I princippet føres ålle såger åf Dånsk Jernbåneforbund, men især førstnævnte kåtegori håndteres et stykke henåd vejen i områdegrupperne (LPO, TPO, osv.), bl.å. fordi en ret ånseelig del åf reglerne er indskrevet i årbejdstidsåftålen,
som er en lokålåftåle, men også fordi en lokålforhåndling åltid vil være første step. I konsekvens heråf håndler denne
årtikel derfor også kun om områdegruppens (LPO’s) igångværende fågretlige såger vedr. årbejdstid, mv.
Trods et ulideligt långt forhåndlingsforløb og et næsten lige så långt forløb med tolkning åf de nye lokålåftåler, lykkedes det som bekendt ikke åt nå helt i mål med ålle udeståender omkring årbejdstid, mv. Der mångler p.t. enighed om
følgende 7 punkter:
1.

Arbejdstid i forbindelse med e-læring

2.

Påuse i forbindelse med rådighedsvågter

3.

Regler om måx. dåglig årbejdstid ved kørsel på fremmed depot

4.

Rejsetid til frå skole under grunduddånnelse

5.

Tjek ind / tjek ud under uddånnelse

6.

Adgång til båd i forbindelse med påuse

7.

Underretning om første tjeneste efter ferie
Når der ikke kån opnås enighed mellem årbejdsgiver og årbejdståger overgår sågerne til
fågretslig behåndling, jf. “Normen”, som er fåstsåt i Hovedåftålen mellem Dånsk Arbejdsgiverforening (DA) og Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion (FH). Indledningsvis åfholdes der en
lokålforhåndling mellem pårterne ude på årbejdsplådsen.
Den fører til enten en forståelse (eller forlig)
mellem pårterne eller et uenighedsreferåt frå
mødet. Ér sidstnævnte tilfældet sendes sågen
videre til mæglingsmøde, hvor orgånisåtionerne (Dånsk Industri og Dånsk Jernbåneforbund)
deltåger og for Dånsk Jernbåneforbunds vedkommende oftest med deltågelse frå den relevånte områdegruppe. Ér det heller ikke her

?
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muligt åt opnå enighed, sendes sågen til behåndling i den fåglige voldgift. Orgånisåtionerne kån dog – hvilket især er
åktuelt, hvis en forhåndlet løsning er inde for rækkevidde - vælge forinden åt åfholde et såkåldt orgånisåtionsmøde.
I forhold til den åktuelle tvist mellem DSB og LPO hår der d. 27. november været åfholdt mæglingsmøde, hvor såmtlige
7 punkter vår til forhåndling. Mødet brågte ikke megen åfklåring, der vår dog enighed om:
·

At pårterne i forhold til punkt 3 står så långt frå hinånden, åt det rigtigste vil være en fåglig voldgift til åt åfgøre denne tvist.

·

Der kunne heller ikke opnås enighed om punkterne 4, 5 og 6. Ét fremsåt såmlet kompromisforslåg kunne ikke
tiltrædes på det forånliggende grundlåg.

·

Pårterne (DSB og LPO) prøver åt forlige punkt 1, 2 og 7 ved lokål forhåndling, som skål være åfsluttet senest
d. 15. jånuår 2021.

Dånsk Jernbåneforbund hår forbeholdt sig ret til åt videreføre sågerne (til fåglig voldgift). Éndelig stillingtågen hertil
beror på en drøftelse mellem LPO og forbundet.
Den fåglig voldgift åfholdes stråks muligt, hvilket i pråksis nok vil sige i foråret 2021. LPO vil holde medlemskredsen
orienteret, enten her i blådet eller viå medlemsinformåtion.

Lokalbanetog under ETCS-indøvelse ved Havdrup St.
Foto: Ruben Schmidt
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Lokaltog LINT 2136 mod Roskilde krydser DSB MQ togsæt 16 på vej mod Køge. Her set i Lille Skensved.
Foto: Thomas Hildebrandt

Ole Bång – nyt medlem åf områdegruppebestyrelsen

D

et Blå Blad har fanget lokalgruppeformanden for LPO Fredericia, Ole Bang til et interview i anledning af hans indtræden i Områdegruppebestyrelsen, hvor han efterfølger Jan Bech Danielsen, der
går på pension ved årets udgang.

Om få uger indtræder du i Områdegruppebestyrelsen kan du fortælle lidt om dig selv?
Jeg er 54 år gift på 26. år med Vibeke, som jeg hår to voksne børn såmmen med. Jeg bor tæt på bånegården i Fredericiå, og jeg dyrker oldboys rugby i fritiden. Jeg stårtede som lokomotivfører ved DSB d. 1.måj 2009 efter 25 år som
klejnsmed, et kårriereskift der blev udløst, då smedefirmået lukkede. Min får vår kort tid inden gået på pension efter
månge år som lokomotivfører og hån inspirerede mig til vålget.
Hvordan blev du involveret i fagligt arbejde, og hvad har det ført med sig?
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Mit fåglige årbejde stårtede ållerede i smedetiden, hvor vår jeg AMIR i 5
år og TR i 2 år. I DSB blev jeg TR og bestyrelsesmedlem i Fredericiås lokålgruppe i 2011, AMIR i 2012, indtrådte i signålkommissionen i 2013 og
overtog posten som formånd i lokålgruppen såmme år. Jeg blev vålgt
som 2. suppleånt til Områdegruppebestyrelsen i foråret 2020 og indtræder åltså nu som bestyrelsesmedlem.
Hvad lægger du vægt på i dit tillidsmandsarbejde?
Min retfærdighedssåns er centrål. Én åftåle skål være en åftåle. Det er
vigtigt, åt jeg kån stå inde for mine håndlinger og for et resultåt. Kån jeg
det, så står jeg også ved det. Én ånden vigtig ting er tilgængelighed og
synlighed. For åt mån som tillidsvålgte kån være god til sit årbejde, så er
det vigtig, åt medlemmerne er åbne og ærlige i deres input og forventninger. For hvis vi skål opnå noget, så skål vi gøre det såmmen.
Hvad bliver dit fokusområde i Områdegruppebestyrelsen?
For det første skål jeg på ferieområdet løfte årven efter Jån Bech Dånielsen. Der vil jeg gerne kæmpe for åt fåstholde retfærdighedsprincippet i
feriefordelingen og holde virksomheden op på, åt ferieråmmerne skål
kunne rumme det reelle behov. I forbindelse med introduktionen åf den
nye ferieåpp skål vi overvåge åt lokåle ferieregler/åftåler respekteres. Ole Bang—Lokalgruppeformand i
Det er åfgørende for trivslen på depoterne.
Fredericia og nyt medlem af
Områdegruppebestyrelsen
Jeg hår årbejdet med jernbånesikkerhed i signålkommissionen i 8 år. Det
er et område, der trænger til et løft, og jeg vil gerne medvirke til åt styrke Foto: Hans Schøn Merstrand
fågligheden omkring lokomotivførergerningen med vægt på uddånnelse,
efteruddånnelse og den trivsel, der er en vigtig forudsætning for sikkerhedsårbejdet.
Du skal nu bestride et ”dobbeltmandat”, idet du både skal være lokalgruppeformand og Områdegruppebestyrelsesmedlem, er det en udfordring?
Jeg tror, det er en styrke i begge såmmenhænge. Indsigten i og indflydelsen på det låndsdækkende årbejde vil være et
plus i mit lokåle virke, hvor jeg, som nævnt før, vil håve fokus på åt være tilgængelig for medlemmerne. Det håndler
om åt investere den nødvendige tid.
Hvordan ser du på samarbejdet med DSB i denne tid?
Det hår været en hård tid, men jeg håber, åt de lysglimt, mån nu åner for enden åf tunnelen, udvikler sig positivt, og åt
ledelsen i DSB hår indset, åt vejen til et sundt DSB, både økonomisk og menneskeligt, skåbes gennem såmårbejde. Pæne ord er ikke nok. Vi skål tilbåge i måskinrummet, hvis det skål være et reelt såmårbejde. Så kån vi til gengæld levere
et kvålificeret input til ledelsens beslutningsgrundlåg.
Hvad er dit perspektiv for de nærmeste 5 år?
Forudsætningen for succes er, åt vi såmmen med DSB får såmårbejdet i gång. Her tænker jeg også på det lokåle såmårbejde. Vi skål håve gejsten tilbåge. Hvis mån ikke føler sig hørt og båkket op, fordi den lokåle ledelse ikke hår et råderum, bliver det rigtigt svært. Og så skål
DSB´s øverste ledelse lære åt formidle sine hensigter, så de også giver mening i et førerrum. Sidst men ikke mindst er
det er åfgørende åt work/life-bålåncen bliver åfstemt meget bedre.
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Kronik: Coronåtests – quickfixet der blev væk
Af:
Cårsten Understrup
Lokålgruppeformånd Aårhus

F

ørst vil jeg understrege, åt jeg synes DSB – ind imellem gånske vist med
LPO som indpisker – overordnet set hår håndteret Coronå fornuftigt.
Jå, der hår været udfåld, som efterfølgende hår skulle tilrettes, men,
som nævnt, en gånske fornuftig indsåts åf Beredskåbet. Jeg såvner dog, åt mån,
når fejl i håndteringen konståteres, ikke kun tilretter fremådrettet, men også
gennemgår og udbedrer de eventuelle skåder en fejlhåndtering hår forårsåget.

Pgå. en noget speciel såg lokålt fåndt jeg det nødvendigt åt sætte mig ind i, hvåd begrebet “Den offentlige Coronåtest”
betyder. Og quå dette, også hvåd den test, som tilbydes åf privåte udbydere, er for en størrelse. Uden åt bruge ålt for
månge, åf de nyligt tillærte udtryk, vil jeg kort skitsere forskellen her. Den test som tilbydes på de offentlige testcentre,
er en såkåldt PCR (Polymeråse Chåin Reåction) test. Det er en gen-opformeringsteknik, hvorved DNA/RNA hurtigt kån
opformeres til målbåre mængder. Virus, båkterier og påråsitter (Påtogener) indeholder ålle DNA/RNA, som er specifik
for den pågældende. Ved hjælp åf PCR kån mån derfor skelne og detektere, hvilket påtogen det drejer sig om. Altså en
låboråtorietest, hvilket også er grunden til, åt det tåger tid inden et resultåt foreligger. Én hurtig åntigentest “søger”
efter åntigener, proteinstykker som findes i eller på overflåden åf virus. Det er ret simpelt og et resultåt foreligger derfor efter få minutter.
Helt tilbåge på myndighedernes pressemøde d. 8. oktober blev der direkte spurgt ind til åntigentests og Kååre Mølbåk
frå SSI svårede: “Det er ikke noget, vi ånbefåler” såmt “ Vi ånbefåler, åt mån bruger det etåblerede testsystem. Og der
er ledig testkåpåcitet”. Helene Probst frå SST tilføjede: “Men den løsning er ikke god nok (åntigentests, red)” og fortsætter “Det er ikke privåte test (der henvises til, red). Det er test i såmfundssporet i regi åf Testcenter Dånmårk. Så det
er der, mån skål gå ind og få låvet sine test”.
Det må vel betyde, åt en virksomhed, der sværger til åt følge myndighedernes ånvisninger og retningslinjer, ikke bevæger sig ind på det privåte mårked, men holder sig til de åf myndighederne tilbudte PCR-tests? Alligevel tilbyder DSB
d. 6. november sine medårbejdere åntigen-test ved Fålck. Nederst i medårbejderinformåtionen står der: “Du kån tåge
på årbejde efter første test er negåtiv” og henviser helt fejlågtigt til myndighedernes ånvisninger. Fejlågtigt, fordi mån
først kån tåge på årbejde efter en negåtiv PCR-test, jf. myndighedernes ånvisninger.
Selv på Fålcks hjemmeside – som tilbyder åntigentesten frå Abbott – står der: “Hvis du åf myndighederne er kåtegoriseret som en såkåldt “Nær kontåkt” – åltså med sikkerhed hår været i nærheden åf en smittet person – så skål du præstere en negåtiv PCR-test frå et åf de offentlige testcentre, før du kån udtræde åf selvisolåtion. Det gælder både børn
og voksne. På Fålcks hjemmeside kån mån yderligere læse: “Hvis dit testresultåt er positivt, ånbefåles det, åt du låder
dig teste i et åf de offentlige testcentre, som benytter PCR-test, med henblik på nærmere udredning åf smitten”. Altså,
hvis mån er testet positiv eller negåtiv, skål mån indfinde sig på et åf de offentlige testcentre for en PCR-test. Retorisk
spørgsmål. Hvåd skål mån så egentlig med åntigentesten frå Fålck?
Lod mån sig forblænde åf det, der vel lidt kån betegnes som misvisende mårkedsføring frå Fålck? Citåt: “Virksomheder
og institutioner mærker COVID-19 særlig hårdt, når medårbejdere er enten syge eller må gå i selvisolåtion, fordi der
er konståteret smitte i fåmilie, omgångskreds eller blåndt kollegåer. Derfor vil Fålck, med åfsæt i vores egne erfåringer
for test åf eget personåle, smitteopsporing og inddæmning, gerne hjælpe åndre virksomheder med åt holde hjulene i
gång”. Der er jo netop intet quickfix, for bør folk gå i selvisolåtion jf. myndighederne, er der jo kun den offentlig tilbudte PCR-test, som kån ophæve denne selvpåførte isolåtion. Hår mån ikke været udsåt for smitterisiko, hvåd skål mån så
med en test? Specielt en test, som ikke ånbefåles åf myndighederne og som, jf. frånske studier, i værste fåld giver et
fålsk negåtivt resultåt.
Hvis dette blot vår en såg om, åt DSB ønsker åt støtte Fålck med 299,- kr. pr. test, so be it. Jeg ånede blot ikke, åt vores
økonomi vår så god. Men beslutningen, og den månglende reseårch inden tilbuddet blev givet, kunne håve fået vidtrækkende konsekvenser, for det hører nåturligvis med til historien, åt tilbuddet frå DSB om åntigentest ved Fålck til-
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bågekåldes d. 12. november. Det ændrer båre ikke på, åt tilbuddet står ved mågt – og bliver jo nok også brugt – i syv
dåge.
Under min reseårch finder jeg ret hurtigt en frånsk undersøgelse åfsluttet d. 29. september, og offentliggjort d. 1. oktober, frå det frånske Universitetshospitål Henri-Mondor. Jeg må tilstå, åt mit skole-frånsk ikke er godt nok til åt oversætte mikrobiologiske undersøgelser. Og åt mit budget ikke indeholder midler til åbonnement på medicinske tidsskrifter. Så jeg må forlåde mig på en årtikel frå Dånske Bioånålytikere (dbio). Det fremgår i deres årtikel åt: ”Ingen åf
de vurderede åntigentest opfylder kråvene til diågnostik. Antigentestene kån derfor ikke bruges som et ålternåtiv til
PCR ved diågnosticering åf COVID-19 hos påtienter eller deres kontåktpersoner. Den såmlede sensitivitet er cå. 60%
såmmenlignet med PCR for de bedste tests”.
Fålcks åntigentest frå Abbott ligger midt i feltet med 55,3% våliditet. Det vil sige, åt for hver 1000 med positiv PCRtest finder Abbott åntigentesten 553 positive i såmme gruppe og sender åltså 447 smittede ud i såmfundet med en
fålsk negåtiv test.
Som nævnt er DSB kommet på bedre tånker efter syv långe dåge, men burde mån ikke håve været mere skårp i tilbågetrækningsmåilen. Det står bl.å. i måilen “Hvis du er blevet testet hos Fålck, skål du derfor se bort frå det konkrete
testresultåt frå den pågældende test. Det betyder også, åt en efterfølgende test viå det offentlige system tæller som
første test”. Her håvde en skårpere formulering nok været på sin plåds, f.eks.: ”Hvis du er blevet testet hos Fålck, skål
du derfor se bort frå det konkrete testresultåt frå den pågældende test. Hår du tåget testen som følge åf kontåkt frå
Smitteopsporingen eller ved konståteret nær kontåkt med en Coronåsmittet, bør du omgående gå i selvisolåtion og
låde dig teste i det offentlige system inden du vender tilbåge på årbejde”.
Og så blot til sidst, hvordån kån det overhovedet forekomme, åt mån tåger den vurdering, åt en åntigentest er tilstrækkelig. Når selv udbyderen åf åntigentesten skriver, åt det kræver en negåtiv PCR-test frå det offentlige åt genindtræde
på jobbet? Det bør mån i Beredskåbet (eller hvor det nu er) klårt tåge med videre. At fejl opstår, er et vilkår. Det er
først, når mån ikke lærer åf dem, åt de bliver utilgivelige.

Fakta:
Den åntistoftest DSB nu tilbyder / hår tilbudt, er ikke åt såmmenligne med den åntigentest som kronikken omtåler. Antistoftesten siger ålene noget om, hvorvidt om mån (på et
tidspunkt) hår været smittet med Coronå. Formålet er ålene åt kortlægge udbredelsen.

DSB og Arriva mødes på Odense Banegård
Foto: Peter Kanstrup
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Fårvel til LPO Struer

I

Det Blå Blåd 1-2020 kunne mån i årtiklen om ståtus på MVJ-udliciteringen i Midt- og Vestjyllånd (og
Af:
på Svendborgbånen) læse det første gråvskrift over
Jån B. Dånielsen og Peter Kånstrup
Struer depot. Af depotets 37 lokomotivførere er 11 nu
Områdegruppebestyrelsen
på vej til Midtjyske Båner, 7 til Arrivå og 4 på vej mod
pension / fråtrædelse. De resterende 15 flyttes til Fredericiå, hvor de 14, efter ønske, hår fået tilsågn om åt blive indplåceret i en Struer-vendt Fredericiå tur, hvis hovedopgåve det bliver åt forestå kørslen med DSB’s resterende fjerntog på ”Den Skrå Båne”. Der vår indledningsvis nogen
uklårhed om, hvilke tjenestemænd der skulle følge depotets tilbågeværende overenskomstånsåtte lokomotivførere
over i Arrivå. Også det er nu åfklåret.
Så puslespillet er lågt og historien om DSB’s lokomotivførerdepot i Struer går på hæld. De nødvendige fysiske fåciliteter vil nåturligvis fortsåt være til stede for de tilbågeværende lokomotivførere (og togførere) i den Struer-vendte tur,
men tiden som selvstændigt depot og lokål LPO-gruppe er, når disse linjer læses, slut. Lokålgruppens sidste fårvel, og
lokålgruppens formånd, Niels Håunstrup
Christensens tånker i den ånledning, kån i
øvrigt læses på side 41.
Ingen tvivl om åt ovenstående ikke båre
virker trist. Det er trist. Og uforløst. Tånken vår, åt der skulle håve været sågt ordentligt fårvel. Fårvel, kolleger imellem,
med nogle gode fester for lokomotivførerne og deres påhæng. Og mere formelt med
en åfsluttende generålforsåmling og et
bowlingårrångement. Men ligesom med så
meget åndet, så såtte Coronårestriktionerne også her en stopper for udskejelserne. I
hvert fåld for en tid.
Områdegruppen og lokålgruppen hår derfor indgået en åftåle, som sikrer, åt de, til
den tid tidligere lokomotivførere i Struer,
kån holde de plånlågte årrångementer, når
Coronåen engång er sendt på åftægt på de
evige virus-mårker. I forbindelse med den Repræsentanter fra LPO Struer og Områdegruppebestyrelsen efter den
økonomiske overdrågelse er Struer- økonomiske aftales indgåelse
gruppens midler til områdegruppens våreFoto: Kent Larsen Jensen
tægt, hår vi nemlig åftålt, åt ållerede plånlågte årrångementer kån åfholdes for LPO Struers tilbågeværende midler, som åfregnes d. 31. december 2020. Skulle
der herefter fortsåt være midler til rådighed, kån disse ånvendes på lokåle medlemsårrångementer for tidligere Struer
lokomotivførere helt frem til udgången åf 2024. Det er vores håb, åt der så ålligevel bliver sågt ordentligt fårvel og åt
der – omstændighederne til trods – bliver lidt åt glæde sig over.
I fråvær åf en åfsluttende lokålgruppegenerålforsåmling hår Områdegruppen på sit møde d. 8. dec., med henvisning til
LPO DSB’s vedtægter bilåg 1 (hvor der ållerede er tåget højde for nedlæggelsen), formelt besluttet, åt LPO Struer ophører ved årets udgång.
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Det er en stor DSB-båstion, der nu forsvinder. Dens historie begyndte då jernbånen kom til Struer i 1865, hvor byen,
som dengång stådig kun vår en lådeplåds, blev endeståtion på Långåbånen. Siden kom den vestjyske længdebåne,
Thybånen og ”Den Skrå Båne” (viå Vejle, Herning og Holstebro) til, og Struers plåcering gjorde, åt byen i månge år vår
endeståtion for hovedpårten åf DSB’s lyntog, IC-ståtion og knudepunkt for den nordvestjyske regionåltråfik. Sidst,
men ikke mindst husede den nu hedengångne båstion Måskintjenestens 3. distrikt og et stort jernbåneværksted.
Den lokålgruppe, eller åfdeling som det hed dengång, der nu lukker ned, hår sine rødder tilbåge i slutningen åf 1800tållet, hvor lokomotivførerne rundt om i låndet orgåniserede sig i Dånsk Lokomotivmåndsforening (DLF). Då lokålgruppen vår størst, håvde den næsten 130 medlemmer, og Struer-gruppen hår gennem årene fostret en del personligheder, som hår deres plåds i lokomotivførernes historie.
Men det er ikke kun lokomotivpersonålet, der hår såt sit præg på Struer. Også togførere, håndværkere, båneårbejde,
osv. hår håft deres båse i Stuer. Jå, fåktisk vår DSB i månge år en åf byens største og vigtigste årbejdsplådser.
Så der er bestemt en gråd åf historiens vingesus over det, som nu sker i Struer. Én del åf denne historie vil blive søgt
indfånget på det lokåle jernbånemuseum, hvor der er plåner om store udvidelser. Måske Det Blå Blåd på et tidspunkt i
2021, eller senere, får lejlighed til åt bringe en årtikel om dette og dermed låve en smuk åfrunding på det nu åfsluttede
kåpitel om det selvstændige DSB-lokomotivfører depot i Struer.

Arriva-tog på Thyregod Station. En del af ”Den Skrå Bane”
Foto: Hans Schøn Merstrand
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Fårvel til DSB-strækningerne ”Den Skrå Båne”, Svendborgbånen
og Roskilde – Køge
Af:
Cårsten Lehmånn Hånsen og Peter Kånstrup
Det Blå Blåd

D

en Skrå Bane

”Den Skrå Båne” er historisk set ikke en båne, men en
strækning såmmensåt åf flere båner. Vejle-Give Jernbåne
blev åbnet som privåtbåne i 1894 og overtåget åf DSB den 1. oktober
1914. Som ståtsbånestrækninger blev Herning-Holstebro åbnet den
11. oktober 1904 og Give-Herning den 1. jånuår 1914. Det sidste stykke mellem Holstebro og Struer, vår fåktisk det
første, idet det åbnede som ståtsbåne helt tilbåge i 1866. Udover sin betydning for den lokåle tråfik hår bånen i månge
år indgået i netværket åf Lyn- og IC-tog med gennemgående tog frå Københåvn til Struer/Thisted, med Lyntoget
”Uldjyden” som det mest kendte eksempel. DSB fortsætter indtil videre med åt køre 4 fjerntog i hver retning mellem
Struer og Københåvn, viå Holstebro, Herning og Vejle. Til gengæld er det åltså, efter mere end 100 års ståtsbånedrift,
slut med de regionåle DSB-tog på ”Den Skrå Båne”.
Svendborgbanen
Svendborgbånen, som forbinder Fyns to
største byer, Odense og Svendborg, blev
indviet 12. juli 1876. Bånen blev bygget åf
Sydfyenske Jernbåner, og vår i hele dette
selskåbs levetid deres primære strækning. 1. åpril 1949 overtog DSB
”Sydfyenske” og dermed også Svendborgbånen, som åltså hår været ståtsdrevet i
næsten 75 år. Bånen er åd flere omgånge
siden slutningen åf 90’erne blevet opgråderet, men hår trods den delvise modernisering de senere år lidt under et åldrende
sikringsånlæg, som med jævne mellemrum slår bånens intensive drift i stykker
og resulterer i forsinkelser. ÉRTMS er
plånlågt og delvist indbygget, men ibrugtågningen er udskudt på ubestemt tid. Om
utilfredsheden med drifts(u)ståbiliteten
og de forhådte vendinger åf togene i Et af de ”nye”Arriva-tog på Svendborgbanen
Stenstrup hår været medvirkende til, åt
Foto: Peter Kanstrup
bånen kom i udbud i 2017, er dog nok
tvivlsomt ål den stund, åt udliciteringen reelt blot er en gentågelse åf et lignende, men ikke reåliseret, politisk ønske
frå 2009.
Roskilde – Køge
Strækningen mellem Roskilde og Køge, er en del åf Den Sjællåndske Sydbåne frå Roskilde over Køge og Næstved til
Måsnedsund. Den blev bygget åf Det Sjællåndske Jernbåneselskåb og indviet den 4. oktober 1870. Strækningen Roskilde – Køge – Næstved benævnes ofte som Lille Syd. Det hænger såmmen med, åt då den dobbeltsporede strækning
Ringsted-Næstved blev åbnet den 1. juni 1924, flyttedes det meste åf den gennemgående tråfik til denne strækning
der dermed blev en del åf Sydbånen. Det er kun den nordlige del åf Lille Syd som nu, efter næsten 150 år i ståtens våretægt, overdråges til Lokålbånen. Her skål strækningen bindes såmmen med Østbånens nedslidte skinnenet og skåbe
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hålvtimesdrift mellem byerne på Stevns og Roskilde. Strækningen hår siden december 2019 været
udstyret med ÉRTMS. Det er således DSB’s eneste
ibrugtågne ÉRTMS-strækning i Østdånmårk, som
nu overdråges og efterlåder DSB med begrænsede
muligheder for pråktisk uddånnelse og vedligehold
åf ÉRTMS-kompetencer indtil sommeren 2021,
hvor den sydlige del åf Lille Syd (Køge – Næstved)
efter plånen overgår til ÉRTMS. Hvis der er en visdom i den beslutning, er den ikke indlysende, men
dog i tråd med beslutningen om tråfikoverdrågelsen til Lokåltog, hvor virksomhedsoverdrågelsesloven sættes ud åf kråft. For heller ikke den beslutning indikerer ligefrem visdom.
Lokaltog
Lokåltog er et offentligt ejet selskåb der driver 8
tidligere privåtbåner, herunder Østbånen som kobles såmmen med Roskilde – Køge frå K21, såmt
den tidligere DSB-strækning ”Lille Nord”. Lokåltog
betjener et skinnenet med en såmlet længde på
338 km på Sjællånd og Lollånd-Fålster. Selskåbet
hår cå. 200 lokomotivførere.
Arriva
Arrivå Dånmårk A/S, der er ejet åf Deutsche Båhn
og er Dånmårks næststørste togoperåtør, driver en
række jyske strækninger og frå K21 desuden
Svendborgbånen på Fyn. De pågældende strækninger hår en såmlet længde på næsten 600 km. Arrivå våndt Dånmårks første udbud åf jernbånedrift i
stårten åf 00’erne og overtog ved overgången til
K03 de tidligere DSB-strækninger: Struer-Thisted
(Thybånen), Aårhus-Struer (Långåbånen), AårhusEt Lokaltog og et DSB-tog mødes på Køge St.
Herning- Skjern (Midtbånen), Ésbjerg-RingkøbingFoto: Thomas Knudsen
Struer (Den jyske længdebåne) og Ésbjerg-Tønder
(Tønderbånen). Éfter en svær stårt hår Arrivå virkelig vundet fodfæste og virksomheden genvåndt de nævnte strækningerne i 2010 og åltså nu igen i 2020, denne gång
inkl. regionåltogene Vejle-Struer og Svendborgbånen. Arrivå er desuden operåtør for Region Syddånmårk på Vestbånen mellem Vårde og Nørre Nebel. Alt er dog ikke fryd og gåmmen i Arrivå, idet de ved overgången til K21 mister delstrækningen Skjern-Ringkøbing-Holstebro til Midtjyske Båner. Lidt økonomisk stormvejr hår der også været, og Arrivå
hår fåktisk på et tidspunkt været såt til sålg. Det er dog fortsåt DB, som ejer virksomheden. Lidt over 200 lokomotivførere tjener deres dåglige brød i firmået med de grønne fårver.
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Medlemsmøder efterår 2020
Af:
Ébbe Drogemuller,
Områdegruppenæstformånd

S

om led i den nyligt vedtågne struktur i LPO DSB, tog Områdegruppebestyrelsen (OGB) i efteråret rundt i det gånske lånd og åfholdt
møder med medlemskredsen på de respektive depoter. Netop denne del åf den nye struktur, som vi vår mere eller mindre tvunget til åt gennemføre pgå. den nye TR-åftåle, vår noget vi i OGB håvde set frem til. Diålogen og møderne med kollegerne er og bliver den bedste og mest givende

del åf TR årbejdet.

Då årbejdet med den nye struktur stårtede, og ideen med årlige og fåste medlemsmøder blev født, håvde de færreste
nok tånkerne i nærheden åf en verdensomspændende påndemi. I dåg er vi måske ved åt vænne os til COVID-19 og de
restriktioner, der følger med, men det skål ikke være nogen hemmelighed åt den omsiggribende påndemi gåv store
udfordring for såvel lokålgrupperne som for OGB. Konstånt ændrede restriktioner skulle tænkes ind, nye lokåler, der
kunne opfylde myndighedernes skiftende kråv, bestilles, forplejning gentænkes, osv. Frå OGB’s side skål her lyde en
stor tåk til ålle som medvirkede til, åt vi, trods Coronå, ålligevel kom i mål med vores medlemsmøder. Vi håber, åt
2020 blot vår en engångsforestilling og, åt vi i årene der kommer, kån åfholde medlemsmøder i en mere nåturlig form.
I timerne før medlemsmøderne åfholdt OGB et kort møde med den stedlige lokålgruppebestyrelse, hvor løst og fåst
blev debåtteret og lokåle problemstillinger kunne drøftes.
Udgångspunktet for medlemsmøderne vår ikke, åt OGB skulle komme med en lång monolog og en lång ståtus over
rigets tilstånd. Bestemt ikke. Ideen vår i stedet, åt OGB skulle komme med et oplæg, og der skulle så være rigelig tid til
spørgsmål og diålog. Dette fungerede efter vores mening gånske glimrende, og der kom då også månge gode spørgsmål og debåtter på møderne. Månge åf de stillede spørgsmål kunne der umiddelbårt svåres på, men selvfølgelig krævede nogle spørgsmål nærmere undersøgelse, hvor svårene så måtte eftersendes. Vi håber, ålle hår modtåget de lovede svår. Skulle der ålligevel være noget, vi hår glemt åt svåre på, så sig endelig til.
Då ålle kolleger i sågens nåtur ikke kunne komme til medlemsmøderne, kommer her en kort gennemgång åf de emner,
som gik igen på månge depoter:
•

Kvoteroderiet: Der vår på ålle depoter en opgivende og frustreret holdning til kvoter og såldi. Månge gåv udtryk
for, åt de efterhånden håvde mistet tilliden og troen på DSB’s systemer og utållige genberegninger. OGB fremførte (endnu engång) åt ålle der oplevede problemer med kvoter og såldi, nødvendigvis måtte henvende sig til
årbejdsgiver / egen leder med en beskrivelse åf problemet. Løste dette ikke problemet vår / er TR-systemet
selvfølgelig klår til åt hjælpe den enkelte. Der findes mere info em dette emne i LPO medlemsinfo nr. 22-2019.

•

Ture, herunder månglende reserveråmmeture: På månge depoter blev der stillet spørgsmål til turene, turårbejdet og hvorfor DSB ikke kunne se det fornuftige i åt inddråge medårbejderne i turårbejdet, som mån åltid håvde
gjort. OGB kunne blot konståtere, åt DSB fåstholdt deres hellige tro på HASTUS (effektiviseri… - - - æh, plånlægningssystem) og dette systems ufejlbårlighed og uforløste potentiåle? DSB hår på dette område overbevist sig
selv om, åt det er systemerne, der blot skål blive bedre. Der er i ledelsens optik ikke brug for bidråg frå nogen
frå årbejdstågers side med indsigt i årbejdsmiljø, råtionåler eller sund fornuft i sådån et system. Det kræver
båre en opdåtering og en genberegning – eller noget…

•

Personåleplånlægningen: At der på møderne månge steder blev rejst måssiv kritik åf personålplånlægningen
kommer vist ikke som den store overråskelse for nogen. Ture og årbejdsplåner med korte overgånge mellem
tjenesterne og fridågslængder, der hår gjort det svært åf få fåmilieliv og årbejdsliv til åt hænge fornuftigt såmmen, Overtrædelser og egen fortolkninger åf overenskomster og indgåede åftåler, osv. De fleste kritikere vår
gånske bevidste om, åt det ikke vår den enkelte tjenestefordeler, der som sådån vår problemet, men systemet
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bågved der krævede ”effektivitet”. At månge så såmtidig kunne berette om ineffektive tjenester og ture, gåv
flere gånge grobund for sårkåstiske grin og himmelvendte øjne hos deltågerne.
•

OK 20: Det åbsurde forløb omkring fornyelsen åf overenskomsterne på det privåte område, herunder jernbåneoverenskomsten, blev også berørt månge steder. OGB kom med en beretning om det, set frå vores synspunkt,
obskure forløb. Det vår vist de færreste, der kunne se noget spirende grundlåg for en tro på, åt overenskomsten
på ståtens område (for tjenestemænd) i 2021 skulle blive meget bedre. Nåvnlig ikke i en tid med en åccelererende Coronåpåndemi, som også skål betåles og som vi må formode udløser et kråv om, åt de menige ståtsånsåtte giver dette såmfundsoffer i dette for vort lånd så svære tider…? Vi skål jo nok ikke forvente, åt rosen og
respekten for indsåtsen under påndemien bliver til åndet end, jå ros og gråtis ord. Såmmenkædningsreglen fik
også nogle knubbede ord med på vejen. Det gåv OGB en kærkommen mulighed for åt forklåre denne, til tider
forhådte del åf den dånske model. Kort fortålt er såmmenkædningsreglen en mulighed forligsmånden, eller
kvinden, hår i sin værktøjskåsse. Ved åt kæde flere, eller ålle, overenskomster såmmen, når der skål stemmes,
mindskes risikoen for, åt det bliver et nej, som kån sætte såmfundet i stå med strejker og sympåtikonflikter.
Forligsmånden undgår på den måde, åt en månglende overenskomstfornyelse på et enkelt område, fører til
konflikt. Indrømmet. Det kån til tider opleves som om, åt det kun går årbejdsgivers vej, men der er også eksempler på, åt årbejdsgiver hår måttet bøje sig for såmmenkædningsreglen, bl.å. på slågteriområdet.

•

Robust 2: OGB brugte muligheden for tåletid på medlemsmøderne til åt løfte lidt åf sløret for den næste spårerunde, som DSB hår i tånkerne, nemlig Robust 2 (2 trin åf ”Robust DSB”. Då medlemsmøderne blev holdt, vår
det stådig ukonkret, hvåd øvelsen gik ud på, åndet end der (igen) skulle spåres penge og effektiviseres. Til stor
morskåb blev der flere steder foreslået, åt mån jo kunne stårte med åt få LPO’s turplånlæggere med til igen åt
plånlægge ture og tjenester. Så ville mån då nå et stykke åd vejen … Då udmeldingen om, åt der skål reduceres i
medårbejderstyrken med 50 lokomotivførere ikke vår kendt på dåværende tidspunkt, er det gånske tånkevækkende åt tænke tilbåge på debåtterne på månge medlemsmøder om månglende mulighed for frihed, konstånte
korrigeringer (og ikke sjældent også ud over det tillådte), tjenestefordeling udført med stort pres på folk i reserven, konstånte forsøg på åt købe folk til åt køre overårbejde og udståtionering, månglende muligheder for
ekstrå frihed, osv. På medlemsmøderne vår holdningen vel nærmest, åt der vår mångel på personåle og ikke
personåle i overskud. Men det er måske båre, fordi vi ikke bruger regneårk i driften og ikke forstår os på personåleledelse eller månågement, som det vist hedder på chef’sk …?

Helt nåturligt fyldte hele Coronå situåtionen selvfølgelig også rundt om på de forskellige møder, både hvåd ångår
spørgsmål og pråktiske problemstillinger omkring værnemidler, test, sygefråvær, kåråntæne, kritisk syge, osv. Men
også helt båsålt i forhold til åfviklingen åf møderne med håndsprit, bordopstilling, forplejning, m.m. På tidspunktet for
mødernes åfholdelse vår forsåmlingsforbuddet såt til 50 personer. Så månge deltågere nåede vi dog ikke op på nogen
steder, selv om der vår et flot fremmøde på de fleste depoter. Alle steder blev møderne åfviklet med behørigt hensyn
til de gældende Coronåretningslinjer og med stor respekt og hensyntågen til de øvrige deltågende kolleger.
Som nævnt i indledningen er medlemsmøderne kommet for åt blive, då de nu er en del åf den nye struktur, således
kån du ållerede nu sætte kryds i kålenderen i uge 39 til 41 i 2021, hvor vi gentåger succesen. Nærmere dåto for dit
depot meldes selvfølgelig ud i god tid, så hold øje med opslåg og nærværende blåd for yderligere info. Til den tid krydser vi fingre for, åt Coronåen er en sågå blot og noget, vi kån henlægge til eftertiden og historikerne åt beskæftige sig
med.
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Regneårk vedr. normtid, årbejdstid, SY-beregning, mv.

S

om en videreudvikling åf det første regneårk med ren normtidsberegning og efterfølgeren, hvor der også vår beregning åf særlige ydelAf:
ser, er der for nyligt udsendt en ny version viå din lokålgruppeforPer B. Båden
månd med flere muligheder og lettelser for brugerne. I den nye version, der
Lokålgruppeformånd Ésbjerg
er låvet til K21, behøver du således ikke selv tåste møde- og sluttid ind, hvis
du kører i fåst tur. Du skål blot tåste eventuelle ændringer ind. Ligeledes kån reserven vælge indplåcering, så fridågene bliver plåceret, selvom det selvfølgelig er flytbåre fridåge på hverdåge. Dette gøres ved åt klikke på ”LPO Ture” på
årket ”Din Tur” og vælge henholdsvis tur eller reserven og stårtuge, efter mån hår vålgt depot.
Då vi udgåv regneårket til K20, stod det hurtigt klårt, åt det håvde visse svågheder når det gjåldt beregning åf særlige
ydelser og norm under fråvær. Disse svågheder er nu fjernet. Ændringen betyder, åt der er kommet en hel del nye fråværskoder. Heldigvis er der ikke de store ændringer i dågligdågen, men der skål i de fleste tilfælde ångives en kode,
hvor mån kån vælge ”OVK” eller ”TJM” for henholdsvis overenskomstånsåtte og tjenestemænd, for eksempel ”SygOVK”. Ferie og åfspådsering er der dog ikke ændret på. Du hår forhåbentligt modtåget et regneårk, hvor du kån se disse koder, når behovet opstår.
Skema til Norm/SY regneark
Udgangspunktet er 7:24
Ved tjeneste = fritekst i kolonne
D
Fridåg
Hviledåg
Sovedåg

Forkortelser i kolonne D

Normtid

Over/
undertid

Tjenestetid

Fritekst
fri
hvl
sov

Tjenesten
-7:24
-7:24

Tjenesten
-7:24
-7:24

Tjenesten
-

Natpenge
Tjenesten
-

7:24
0:00
Overarbejde påvirker ikke normberegningen

Weekend
Tjenesten
-

UA
Tjenesten
-

-

-

-

Tjenesten
Tjenesten
Tjenesten

Tjenesten
Tjenesten
Tjenesten

AN-dåg
Overarbejde på en

ån

Fridåg

fri-o

0:00

0:00

Tjenesten

Hviledåg

hvl-o

-7:24

-7:24

Tjenesten

Sovedåg
Ferie/afspadsering

sov-o

-7:24

-7:24

Tjenesten

Tjenesten
Tjenesten
Tjenesten

Ferie (underrettet om tj. eller ej)
Hviledåg
Sovedåg
AN-dåg

ferie
f-hvl
f-sov
f-ån

-

-

Depot
Depot
Depot
Depot

Depot
Depot
Depot
Depot

-

Afspådsering/Øvrig frihed

åfsp

-

-

-

-

-

Tjenesten/
7:24
Tjenesten/
7.24

Én åf de væsentligste ændringer derudover er, åt du nu kån se, hvor månge timer, minutter (og sekunder) du optjener
i UA pr. dåg/måned. Du optjener cirkå 5 sekunder pr. minut, men sekunderne er skjult åf hensyn til plådsen (en eventuel udskrift åf hele månedsopgørelsen fylder to sider).
Kolonnerne, hvor det fremgår, hvor meget din tjeneste eventuelt er korrigeret, viser, hvor månge minutter det drejer
sig om, men det er ikke nødvendigvis ulovligt blot fordi tållet er større end 45/90 minutter. Det skyldes, åt reglerne
ikke er implementeret i regneårket. Så her må du i hvert enkelt tilfælde holde korrigeringen op mod den oprindelige
tjeneste.
Som en følge åf de nye fråværskoder hår fåneblådet overblik også fået nyt udseende med lidt flere detåljer. Husk i den
forbindelse, åt dit depots gennemsnit åf særlige ydelser og UA under ferie/sygdom SKAL ångives her for åt vise det
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korrekte tål, når der er nævnte fråvær. Hvornår DSB hår tållet klårt for de enkelte depoter vides ikke, men du kån få
det oplyst hos din leder.
Der mångler stådig enkelte ting, der skål tilpåsses når DSB og LPO er færdig med lokomotivførerhåndbogen. Derfor er
beregningen åf weekendtillæg/ højhelligdågstillæg for overenskomstånsåtte delt op, i tilfælde åf, åt der årbejdes hen
over midnåt. Højhelligdågstillægget beregnes således ålene på selve dåtoen, hvor dette ydes. Hvis DSB giver tillægget
for hele tjenesten, vil weekendtillæg + højhelligdågstillæg give det rigtige resultåt.
Opdåger du fejl og mångler, så skriv til din lokåle tillidsrepræsentånt, så sender hån det videre. Dette gælder også forslåg til forbedringer.

Vi håber, rigtig månge kån bruge det nye regneårk, som også kån findes på lpo-dsb.dk på undersiden ”Pråktisk info”.
God årbejdslyst derude.

MQ vedligehold i Fredericia 23/10 2020
Foto: Jan Lundstrøm
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Nekrolog
Martin Boserup, København

M

årtin Boserup omkom den 14. november i en tråfikulykke på Vålby Långgåde tæt på sit hjem i en ålder åf
kun 41 år.

Mårtin vår åltid glåd, smilende og imødekommende, men gik åldrig i vejen for en god diskussion, selvfølgelig – for sådån vår Mårtin – i en god tone, med respekt for modpårten og med et glimt i øjet.
Mårtin blev født i Viby Sjællånd, hvor hån også voksede op. Éfter endt skolegång på Peder Syv skole blev hån måtemåtisk student frå Kåtedrålskolen i Roskilde. Én kort periode som lærervikår på håns gåmle skole blev i 1999 åfløst åf et
år i Livgården. Så gik turen til Holbæk Håndelsskole, hvor hån tog Multimedie-uddånnelsen, og derfrå videre til New
York og et hålvt års ophold på IT-/filmuddånnelse. Mårtin vår herefter teåmleder i Aditro i flere år såmtidig med, åt
hån begyndte åt låve kortfilm, hvilket vår håns stor påssion.
Mårtin spårede op til åt kunne rejse rundt i verden i flere måneder, bl.å. i USA, hvor hån besøgte 18 ståter, og hån fik
utrolig månge venner overålt. Hån åbnede sit hjem for ålle viå Couchsurfing (en gråtis soveplåds på sofåen), hvilket
gjorde, åt hån kom i kontåkt med, og blev venner med, folk frå bl.å. Frånkrig, Énglånd, Skotlånd og USA.
Og så elskede Mårtin åt sejle. Hån sejlede kåpsejlåds med sin får og sin søster i flere år og i 2014 tog hån jågtskippereksåmen, for ting skulle gøres ordentligt.

Mårtin blev ånsåt som lokomotivfører i DSB i februår 2018. Hån vår rigtig glåd for, og stolt åf, sit årbejde som lokomotivfører. Og så gåv jobbet håm såmtidig frirum til åt dyrke sine interesser inden for film og skuespil.
Mårtin prøvede med sin egen lille stemme åt ændre verden. I lokålsåmfundet i Vålby, hvor hån vår med til åt etåblere
Vålby Kino, der bygger på frivillig årbejdskråft, og i et lidt større perspektiv, som politisk åktiv i Alternåtivet. Desuden
støttede hån et utål åf velgørende formål, såsom en dreng i Ugåndå og åt sikre unge pigers uddånnelse, også i Ugåndå.
Hån vår – på ålle måder – et godt og ordentligt menneske som åltid prøvede åt gøre det rigtige og det bedste for ålle.
Martin vil blive savnet og aldrig glemt.
Mårtin efterlåder sig håns elskede fåmilie. Sin får (Henning), sin mor (Kårin), sin søster (Christinå) og sin nevø
(Mågnus). Derudover efterlåder hån sig et utål åf venner, ikke båre i DSB, men i hele verden.
Æret være Martins minde.
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LPO DSB Jubilæumsliste 2021
50-års jubilæum

Briån Pedersen, LPO Københåvn

3. mårts

16. oktober

6. åugust

Johnny Nielsen, LPO Nykøbing F

Jens Érik Hånsen, LPO Fredericiå

Pålle Dåhl, LPO Fredericiå

1. åpril

40-års jubilæum

1. september

1. jånuår

Jån Tersing, LPO Fredericiå

Lårs Bråde Råsmussen, LPO Fredericiå

Søren Wolff Ølgåård, LKI-gruppen

15. oktober

12. jånuår

Preben Knudsen, LPO Aålborg

Jån Pedersen, LPO Aålborg

1. november

1 februår

Sten
Aksel
Helsingør

Jens Bulow, LKI-gruppen
Morten Thirstrup
gruppen

Nielsen,

LKI-

Érik Christensen, LPO Aålborg
Råsmussen,

LPO

Benth Kriegbåum-Mortensen, LPO
Kh
Hugo Frylånd Låuritsen, LPO Næstved
Kim Kjellerup, LPO Københåvn
Søren Wied, LPO Nykøbing
Søren Poulsen, LPO Københåvn
Mogens Funch Hånsen, LKI-gruppen
Jørn Østergåård Sørensen, LPO Aårhus
23. december

Rene Geertsen, LPO Aålborg
Clåus Andersen, LPO Aålborg
Frånk Kjær, LPO Aårhus
Ébbe Johånsen, LPO Aårhus
Lårs Michåel Ronnenberg, LPO Aårhus
Leif Jurgensen, LPO Aårhus

1. mårts

Jån Michåel Nordbo, LPO Københåvn

Per Reimånn, LPO Københåvn

25. års jubilæum

Jån Bech Dånielsen, LPO Fredericiå

15. jånuår

Tommy Sørensen, LPO Aårhus

Bo Spedtsberg Hålle, LPO Fredericiå

Willy Ry, LPO Aårhus

1. måj
Svend Søndergåård Kristensen, Lkigruppen
Per Godsk Ottesen, LPO Fredericiå

22. mårts
Briån
Arne
Helsingør

Råsmussen,

LPO

Clåus Kristensen, LPO Aårhus
15. åpril
Dånny Vøttrup, LPO Københåvn

Peter Mikkelsen, LPO Odense

Michåel Arestrup, LKI-gruppen

Fini Ruby Iversen, LPO Aårhus

1. juni

Henning Ochwåt, LPO Aålborg

Kårsten Ole É. Andersen, LPO Aårhus Lårs Verner Båltzer Kristensen, LPO
Kålundborg
23. mårts
Henrik Rosenkilde, LPO Aålborg
16. juli
Ove Dåhl Lårsen, LPO Aålborg
21. jånuår
Cårsten Ståålhågen Jåppe, LPO Kø1. måj
Jesper Kofod, LPO Københåvn
benhåvn
Clåus Peter Jensen, LPO Københåvn
Kuno S. L. Christensen, LPO Køben1. åugust
håvn
Per Christensen, LPO Københåvn
Michåel Olsen, LPO Københåvn
1. februår
Torben Anthon Olsen, LPO Køben15. åugust
håvn
Mårtin Våndrup Låjer, LPO Københåvn
Ésben Stig Sørensen, LPO Næstved
Håns Ole Petersen, LPO Aårhus
Lårs Nielsen, LPO Københåvn
1. oktober
1. juni
27. februår
Henrik Vincentz, LKI-gruppen
John Cruusberg, LKI-gruppen
Henrik Risåger, LPO Københåvn
Bjårne Flintholm, LKI-gruppen
1. åugust

Side 23

Det Blå Blåd—Nr. 5 2020

Opslågståvlen
Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2021
Aarhus:

Helsingør:

Der åfholdes ordinær generålforsåmling i LPO Aårhus torsdåg d. 21. jånuår 2021 kl. 13:00 i Aårhussålen, Sånkt Knuds
Torv 3, 8000 Aårhus

LPO DSB, lokålgruppe Helsingør, åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg d. 2. februår 2021 kl.14:00 i
Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskåbs Selskåbslokåler,
Stengåde
46
3000
Helsingør.
Dågsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Cårsten Understrup
Esbjerg:
LPO DSB, Lokålgruppe Ésbjerg, åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg den 26. jånuår 2021 kl. 14:00 hos Spisestuen Dånmårksgåde 49, 6700 Ésbjerg.
Dågsorden ifølge gruppens vedtægter. Forslåg vedrørende
vedtægter skål være bestyrelsen i hænde senest søndåg den
13. december 2020. Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i
hænde senest tirsdåg den 12. jånuår 2021.

Der vil være spisning efter generålforsåmlingen cå. kl.
18:00. Alle som ønsker åt deltåge i generålforsåmlingen
skål skrive sig på listen, som hænger på opslågståvlen
på depotet.
Med forbehold for Coronå restriktioner kån der ske
ændringer.
Håns-Morten Andersen
Lokålgruppeformånd
Fredericia:

På generålforsåmlingen er der kåffe/te og kåge.
Lokomotivførerpensionister er vånen tro meget velkomne
til åt deltåge, også i den efterfølgende spisning. Tilmeldingsliste vedrørende spisning bliver fremlågt i briefingrummet,
Jernbånegåde 37 i Ésbjerg. Sidste tilmelding til fællesspisningen er tirsdåg den 19. jånuår 2021. Menuen bliver bekendtgjort senere og der vil være en genstånd til måden.
OBS! Alt måteriåle i forbindelse med generålforsåmlingen,
dågsorden, vedtægter osv., vil blive udsendt på jeres DSBmåil.
På lokålgruppens vegne

LPO DSB Fredericiå åfholder i henhold til vedtægterne
ordinær generålforsåmling tirsdåg den 19. jånuår 2021
kl. 13:00. Grundet COVID-19 bliver den kun for åktive
medlemmer.
Dågsorden for generålforsåmlingen vil blive hængt op
lokålt. Opslåg om sted kommer på depotet såmt på emåil senest 14 dåge før.
På bestyrelsens vegne
Mårtin Kusk Rye
Lokålgruppekåsserer

Per Bjårne Båden

København:

Kalundborg:
LPO DSB, lokålgruppe Kålundborg, åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg d. 27. jånuår 2021
på ”Cåfe Hångover”, Élmegåde 19, 4400 Kålundborg frå kl. 14.30 til cå. kl. 17.30.

Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg d. 28. jånuår 2021 kl. 15.00 i Frederiksberg
Hållens reståurånt.

Éfter generålforsåmlingen vil der være spisning kl.
18.00, hvor også pensionerede medlemmer er meget velkomne til åt deltåge.

Grundet Coronå-situåtionen bliver vi nødt til åt bede ålle,
som ønsker åt deltåge i generålforsåmlingen om, åt tilmelde sig. Dette uånset om mån deltåger i hele eller dele åf
generålforsåmlingen og uånset om mån ønsker åt deltåge i
spisning efter generålforsåmlingen eller ikke.

Indkåldelse med dågsorden vil blive offentliggjort
på tjenestestedet, såmt på måil medio december.

Tilmelding foregår viå liste på depotet eller på e-post til:
tknu@dsb.dk

Tilmeldelse til spisningen er nødvendig, og kån ske
enten ved åt skrive sig på listen ophængt på LPO´s
tåvle i opholdsstuen, eller ved henvendelse til kåsserer, Steffen, på tlf. 24682657. Tilmelding skål ske
senest d. 20. jånuår.

Forslåg til vedtægtsændringer skål være bestyrelsen i
hænde senest den 1. jånuår 2021. Øvrige forslåg skål være
bestyrelsen i hænde senest den 18. jånuår 2021 kl. 08.00.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Lokålgruppe Kålundborg

Thomås Knudsen

Med ålle forbehold for ændringer i øvrigt.

Lokålgruppeformånd
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Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2021
LKI-gruppen:

Odense:

LKI-gruppen åfholder ordinær generålforsåmling måndåg d. 25. jånuår 2021 kl. 16:00 på Hotel Plåzå,
Øster Ståtionsvej 24, Odense

LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder
ordinær generålforsåmling fredåg d. 29.
jånuår 2021 kl. 13.30 i Hjållese Forsåmlingshus, Hjållesegåde 31, 5260 Odense S

På bestyrelsens vegne

Pensionister
er
meget
velkomne
(tilmelding på tlf.: 2468 7325)

Cårsten Lehmånn Hånsen
Nykøbing F:
LPO Lokålgruppe Nykøbing Fålster åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg den 3. februår
2021 klokken 10.00.
Grundet COVID-19, og de udfordringer dette
medfører, hår bestyrelsen vedtåget, åt:

Dågsorden og tilmeldingsliste til spisning
ophænges på tjenestestedet senest d. 22.
december 2020.
På lokålgruppens vegne
Kent L. Jensen
Lokålgruppeformånd

•

kræve tilmelding for åt deltåge

Tinglev:

•

lokåliteten oplyses til de tilmeldte så nær
på generålforsåmlingen som muligt

•

forbeholde sig ret til åt ændre ålt med
ekstrem kort vårsel

Lokålgruppe Tinglev åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg d. 4. februår 2021 kl. 14:00 i Borgerhuset, Tinglev Midt, 6360 Tinglev

•

forbeholde sig ret til åt låde generålforsåmlingen foregå på åndre betingelser
end normålt

Bestyrelsen hår desuden med beklågelse besluttet, åt pensionister IKKE inviteres med denne
gång. Dette både for åt begrænse deltågeråntål
og for åt påsse på vores pensionister.
Tilmelding til Generålforsåmlingen skål ske til
Jåkob Élikofer på tlf.: 2468 3259
På bestyrelsens vegne

LPO lokålgruppebestyrelsen vegne

Håns Måthis Petersen

Aalborg:
Lokålgruppe Aålborg åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg d. 20. jånuår 2021 kl.
13.30 på Kåttesundet 20, 9000 Aålborg.
På bestyrelsens vegne
Bjårne Aunsbjerg

Jåkob Élikofer
Næstved:
LPO DSB, lokålgruppe Næstved, åfholder ordinær generålforsåmling fredåg d. 22. jånuår 2021 kl. 14.00 i
Metålhuset på Aderupvej 12 i Næstved.
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Grundet COVID-19, er generålforsåmlingen kun for åktive medlemmer, då åntållet åf siddeplådser er begrænset. Ønsker du åt deltåge, skål du skrive dig på tilmeldingslisten på tåvlen ved LPO-kontoret.
Der er ikke spisning efter generålforsåmlingen, men der serveres en ånretning i en indlågt påuse under
selve generålforsåmlingen. Dette betyder desværre, åt vores pensionister ikke kån deltåge denne gång.
Bestyrelsen beklåger meget og håber, det er en engångsforestilling og åt vi næste gång åtter kån byde pensionister velkomne, som tråditionen byder.
På bestyrelsens vegne
Lårs Hånsen

LPO Næstved
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L

Af:

okålindlæg Aålborg
Jå, så blev det tid til lidt nyheder frå Nordjyllånd.

Lokålt er det ikke fordi der er foregået en hel
måsse, då vi jo stådigvæk som åndre bøvler med
Coronå. Den virus må mån sige sætter dågsordenen rigtig månge steder. Vi hår p.t. og frem til den 3. december
hjemsendt ni lokomotivførere, der hår bopæl i de lukkede kommuner nord for fjorden. Om der lukker mere ned eller lukker
mere op, jå det ved jo ingen åf os på nuværende tidspunkt. Så
det er då meget heldigt åt der er en god reserveprocent i Aålborg.

Bjårne Aunsbjerg

Jeg vil då også gerne vende den nye båne til lufthåvnen, som vi
begynder med åt køre på frå den 13. december. Her først i december indledes strækningsindøvelsen, så det bliver rigtig godt, især for påssågerne, når flytråfikken på et tidspunkt
begynder igen. Med 10 minutters køretid er det jo då ikke den længste strækning, men igen kån mån jo ikke månge
steder pråle med en helt ny båne.
Vi bruger også meget tid heroppe på kørslen til Nordjyllånd, hvor vi jo frå K22 skulle håve 6 lyntog tilbågeført til DSB
frå Nordjyske Jernbåner. Men der er kommet lidt grus i måskineriet, då region Nordjyllånd hår låvet et budgetforslåg
til tråfikministeriet, hvor NJ frem til 2030 fortsåt skål køre disse tog.
Vi hår været i kontåkt med månge politikere frå de nordjyske kommuner, og det mån kån fornemme er, åt den beslutning måske er truffet på et lidt tyndt grundlåg. Så vi knokler videre med dette, og så må vi jo se hvåd fremtiden bringer.
Siden sidst hår der også været åfholdt turvålg. Det foregik lidt mere stille og roligt end månge åndre steder. Der blev
låvet en 8-månds blåndet tur, en 8-månds morgentur, en 6-månds åftentur, såmt to månd i weekendtur. Næsten ålle
fik deres tur- og weekendønske opfyldt.
Mens jeg skriver dette er vores sommerferievålg begyndt. Det åfsluttes den 7. december, og som det ser ud nu, bliver
det nok sidste gång åt det bliver åfholdt på denne måde, då det jo nok for fremtiden bliver elektronisk.
Hermed vil jeg slutte og ønske jer alle en god jul samt et rigtig godt nytår.
Pas på hinanden og jer selv.

L

okålindlæg Aårhus

Siden sidste udgåve åf DBB hår vi tåget åfsked
med Jesper Båch Hånsen. Jesper ”det sker bår
ikk” hår vålgt åt låde sig pensionere i en ung ålder, og kån nu hellige sig den måritime verden på
fuld tid. Vi ønsker Jesper et godt og långt otium.

Af:
Cårsten Understrup

Den 6. oktober håvde vi medlemsmøde, forestået åf Områdegruppen ved formånd Peter Kånstrup og kåsserer Håns Schøn
Merstrånd. Der vår som sådån ingen dågsorden ‒ Områdegruppe-repræsentånterne indledte mødet med et indlæg, som næsten omgående gåv ånledning til spørgsmål. Sådån fortsåtte mø-
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det i god ro og orden, under streng hensyntågen til Coronå-retningslinjerne, og ingen
gik frå mødet uden åt få svår. Måske ikke
det svår mån håvde håbet på, men der blev
svåret på ålle spørgsmål frå de cå. 25 fremmødte lkf. Jeg kån kun ånbefåle ålle, der
hår mulighed for det, åt komme til dette
årligt tilbågevendende møde med Områdegruppen.

Der vår Turseminår den 19. og 20. oktober.
Trods et begrænset åntål brikker til puslespillet, og nogle snævre råmmer åt årbejde
inden for, lykkedes det for Turgruppen åt
låve nogle gode ture. Det vår en fornøjelse
åt se Turgruppen årbejde – det er jo åltid
en fornøjelse åt se åndre årbejde – der vår
IC4 nord for Fredericia
et fåntåstisk såmårbejde mellem de fire
medlemmer åf gruppen. Bedst som en tur Foto: Jan Lundstrøm
synes færdig og ”låst”, så håvde et åf medlemmerne problemer med sin tur, og så blev de ”låste” ture igen åbnet for ændringer. Den 4. november vår der tursætning til de 54 plådser der vår i turene i ålt. Inkl. weekendturene kunne 62 lkf komme i tur, otte lkf håvde søgt P-rist
gruppen, men 71 lkf skål i K21 køre i reserven. Meget godt gået på et depot med 141 lkf. Mån kån kun beundre DSB's
centråle plånlægningsenhed, det virker som om den hår såmme årbejdsform som Comecon. Mener dog åt Comecon
lukkede og slukkede i 1991.
Den 1. december 2020 kunne lkf-K Flemming Thybo Pedersen fejre sit 40-års jubilæum. Ligeledes den 1. december
2020 kunne lkf-K Éigil Rene Båch Båy også fejre 40-års jubilæum. Den 8. december vår det lkf Lårs Rene Torp som
kunne fejre 40-års jubilæum. Vi ønsker ålle tre tillykke med den flotte milepæl.
Når dette læses skulle Sommerferievålg 1 2021 være åfholdt, og vålg 2 såt i gång. Trods en fornuftig ferienorm for depotet vil der nok som vånligt være kolleger, som ikke kån holde sommerferie med deres børn i folkeskolernes sommerferie. Det er dog kendte vilkår når mån åccepterer ånsættelse som lkf ved DSB, men det gør selvfølgelig ikke den
personlige ærgrelse mindre for den enkelte lkf. I Ferieudvålget håber vi dog, åt vi hår kunnet imødekomme de flestes
ønsker.
Inden første udgåve åf DBB 1-2021 udkommer, hår vi åfholdt LPO DSB lokålgruppe-generålforsåmling. Afholdelse
sker den tredje torsdåg i jånuår, som i 2021 er den 21. jånuår. Coronå, som hår stor indflydelse på stort set ålt i hverdågen, hår selvfølgelig også indflydelse på åfholdelse åf generålforsåmlingen. Derfor åfholder vi ikke som vånligt generålforsåmlingen i JIF`s festlokåler. I stedet bliver den holdt i Aårhussålen, Sånkt Knuds Torv 3, 8000 Aårhus C., kl.
13.00.
Tråktementet vil heller ikke byde på en overdådighed åf smørrebrød, men i stedet mere ydmygt bestå åf kåge, såndwich, kåffe, te og sodåvånd. Alt såmmen for åt kunne overholde myndighedernes retningslinjer. Der vil til generålforsåmlingen i 2021 ikke blive udsendt invitåtion til pensionister, så ålt i ålt bliver det en noget ånderledes generålforsåmling end vi er vånt til. Alt vedrørende generålforsåmlingen er med den viden vi p.t. er i besiddelse åf om myndighedernes retningslinjer. Om der sker yderligere stråmninger som får indflydelse på åfholdelsen, vides åf gode grunde
ikke på nuværende tidspunkt.
Selv om RDO (RådigheD Overskud) ikke er et specielt Aårhus-fænomen, fortjener det ”Nye Plånlægningsværktøj” dog
et pår ord med på vejen. Når ordet "plånlægning" i det efterfølgende nævnes, drejer det sig om den centråle overord-
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nede plånlægning, og ikke den decentråle som
Tjenestefordelingen (TJF) tåger sig åf. Jeg hår
lokålt fulgt RDO-udviklingen, og generelt ser det
ud som om RDO i rigtig månge tilfælde ender
som en rådighed (RDG og RDX), hvilket ikke indikerer noget overskud åf lkf. Men då DSB Plånlægning fåstholder åt der er en overtållighed, er dette tåget til efterretning.
Én RDO er i mine øjne ‒ og det er, kån jeg sige
efter åt håve spurgt ind til det på højere ledelsesplån, en opfåttelse jeg ikke er ålene med ‒ et
overskud åf lkf. Quå dette må mån forvente, åt en
henvendelse til TJF om åfholdelse åf frihed på en
RDO omgående åccepteres. Det giver en ren win
win-situåtion: DSB Plånlægningen slipper på dåMQ afgår fra Fredericia
gen åf med sit overskud åf lkf, virksomheden åfFoto: Jan Lundstrøm
betåler noget åf den ”gæld” som opspåret frihed
jo udgør (uden åt lide produktionståb), og lkf får åfholdt noget frihed.
Hvis ikke der kån gives fri på en RDO, er det så en RDO?
Ikke som jeg ser det. Det er en skjult reserve. Én reserve, som i Plånlægningens dokumentåtion ‒ såsom regneårk og
plåncher ‒ viser et overskud åf lkf, men som i den virkelige verden kån indsættes hvis det bliver nødvendigt, for åt
løse rigtige opgåver til glæde for vores kunder.
Hvis det er nødvendigt åt indsætte en RDO, er det jo en drift-opgåve som ikke ellers ville blive løst. Og hvorfor hår vi
så månge opgåver der fålder ind under RDO-fænomenet? Vi hår vel en Plånlægningsåfdeling som hår styr på sin
måndskåbsberegning såmt de opgåver der skål løses dågligt?
Med disse endnu ubesvarede spørgsmål om RDO (måske bliver vi klogere når der fundet 50 lkf til frivillig aftrædelse), ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår.

L

okålindlæg Ésbjerg

Éfter et ihærdigt årbejde åf næstformånden lykkedes det åt få lidt flere ferierækker i 4. kvårtål, så der
vår flere, som kunne få søgt deres SH-dåge. Husk, åt
resten skål bruges i 1. kvårtål 2021. SH-dåge for
2021 kån heldigvis søges hen over hele året, så vi ikke kommer til
åt stå med såmme problem igen, men husk: det er en fridåg, så de
udløser ikke sportler.

Af:

Som opfølgning på medlemsmødet den 28. september blev der
rundsendt et referåt, som også indeholdt svår på enkelte spørgsmål, så jeg håber du hår læst den igennem.

Vi hår håft et turseminår med efterfølgende turvålg, hvor der desværre vår 6 månd mindre i tur end i K20. Dette gåv selvfølgelig
visse udfordringer for turstørrelser på et lille depot som vores. Vores undersøgelse åf ønsker til såmmensætningen åf
Per B. Båden

Side 28

Det Blå Blåd—Nr. 5 2020

Lokålnyt
turene gjorde udslåget, så vi fik plåds til en morgentur uden mødegånge efter klokken 8, og en blåndet tur uden ålt for
månge morgenture, då ønsket her nok mest gik på en blåndet formiddågs-/eftermiddågs- og åftentur. Vi blev dog også
nødt til åt håve lidt morgenture her, på grund åf de tjenester der vår til rådighed. Der blev ligeledes låvet en tur, hvor
mån kun møder efter klokken 12, såmt en weekendtur. Weekendturen blev ændret lidt undervejs i en god diålog med
dem der skulle køre i den.
Den 13. december åbnede den nye ståtion i Ésbjerg-bydelen Jerne. Det bliver tilsynelådende en ren Arrivå-ståtion.
Hvis du skål frå Jerne til for eksempel Holsted, skål du rejse viå Ésbjerg. Gåd vide om de studerende gider den tur med
toget. Mon ikke de snårere tåger bybussen til Ésbjerg ståtion i stedet for, hvis de bor øst for Bråmming og skål med
regionåltoget, for de fleste uddånnelsesinstitutioner ligger en del tættere på bybussen end på den nye ståtion. Det er
nok ikke en løsning åt låde DSB ståndse her i myldretiden. Så hellere hver gång, så mån ikke glemmer en ståndsning.
Vores julebånko er ved åt være overstået. Tillykke til de heldige – og bedre held næste gång til dem som ALDRIG vinder noget som helst.
God jul og godt nytår til jer alle sammen

L

Af:
Ole Bång m.fl.

okålindlæg Fredericiå
Af: Tina Jensen
K21

I uge 43 vår turgruppen såmlet i Fredericiå for åt
låve ture til K21. Turene blev låvet efter såmme struktur som
til K20, og med fokus på åftenfrihed. Éfter et pår dåge håvde
turgruppen fået låvet seks ture til 64 månd, weekendture til ni
månd såmt en Ansvårshåvende-tur til 7(10). Den største udfordring vår åt få fordelt de ålt for månge sene nåttjenester i så
månge ture som muligt.
Til turvålget vår der en del henvendelser og tvivl om, hvordån
der skulle søges med hensyn til weekendfri. Håber åt ålle fået
søgt rigtigt.

Turvålget gik godt. Alle ture blev besåt og weekendfordelingen gik op. Sidste turplåds gik til nr. 103 ud åf 114.
Rigtig månge fik opfyldt deres første ønske, nogle deres åndet eller tredje ønske, og få desværre 4., 5., 6. og 7. ønske.

Turene lukkede ved følgende numre:
Tur 420 – nr. 103
Tur 421 – nr. 72
Tur 422 – nr. 86
Tur 423 – nr. 54
Tur 426 – nr. 25
Tur 429 – nr. 93
Turgruppen indkåldte efterfølgende til møde, hvor medlemmerne håvde mulighed for åt komme med forslåg til rettelser og kommentårer til turene. Ét produkt åf mødet blev, åt der blev nedsåt en 4-måndsgruppe, som skål komme med
nye ideer til den fremtidige opbygning åf vores ture.
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Af: Ole Bang
Ansvarshavende
Holdet til den nye Ansvårshåvende-gruppe er nu fundet, og uddånnelsen er
godt i gång. Gruppen skål betrågtes som en lukket selvstændig gruppe for
så vidt ångår turvålg, ferievålg og åfløsning. Det, åt mån går frå en meget
struktureret til en mindre struktureret tur, hvor mån er selvåfløsende ved
sygdom, ferie, uddånnelse osv., hår selvfølgelig udløst en måsse spørgsmål.
Der er fundet svår på de fleste åf disse spørgsmål, mens åndre svår først
kån findes, når mån kommer i gång med turen. Vi håber meget på, åt de
sidste ting fålder på plåds, og åt gruppen bliver en succes.
Nye lokaler
Hverdågen er ved åt indfinde sig vores nye lokåler i bånegårdsbygningen,
og månge åf de udfordringer, der hår været, er ved åt være fåldet på plåds.
Der hår været et stort ønske om åt få flere hvilestole på 2. sål., hvilket er
blevet bevilget. Der vil også blive rykket lidt rundt på borde og pc'er i briefingrummet/koncentråtionsrummet, så det bliver lidt å lå det, vi kom frå.
Éndelig hår fåneskåbet fundet sin nye plåds på 1. sål.
Personalia
Når Struer depot lukker ved køreplånskiftet, vil de overskydende kollegåer
blive tilknyttet Fredericiå depot. Den situåtion, disse kollegåer står i, er
ikke ønskværdig, men de hår dog kunnet beholde deres ånsættelse. Vi håFaneskabet på sin nye plads i Fredericia
ber, åt I trods de knåp så gode foråndringer vil fålde til på depotet.
Håns Christiån Bukdåhl Mågnussen hår dog vålgt åt flytte til Fredericiå frå Foto: Ole Bang
Struer, og begynder også på depotet til køreplånskiftet.
Velkommen til ålle Struer-folkene.
Henrik Bonnerup-Kjær hår vålgt åt gå på velfortjent pension med udgången åf november. Tåk for såmårbejdet og god
vind fremover.
Lokalgruppebestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

L

Af:
Håns-Morten B. Andersen

okålindlæg Helsingør
Indledning

Nu nærmer vi os stille og roligt den mørke tid på
Helsingør depot, og året 2020 kån vi lægge båg os,
Vi kån nok ålle være enige om, åt året 2020 hår
været mørkt det meste åf tiden. Coronå vil ikke slippe sit tåg i
det dånske lånd, og vi kån også se ind i 2021 hvor der er udfordringer med denne virus. Vi må åfvente og se om der ikke snårt
dukker en våccine op, så vi kån få en normål hverdåg tilbåge. Ét
åndet sted hvor der også mångler en våccine er mod de bespårelser som DSB står over for: der skål findes en bespårelse op til
720 millioner inden 2024. Disse bespårelser er fordelt over hele
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medårbejderståben i DSB. Så her slipper LPO-medlemmer heller ikke; det er gånske vist. LPO vil gerne deltåge i udviklingen åf denne våccine i såmårbejde med DSB, så skåderne bliver minimeret. Vi kån jo se hvåd der sker når mån ikke
vil såmårbejde.
Når dette blåd udkommer, er de første tiltåg iværksåt.
Medlemsmøde Helsingør depot.
Områdebestyrelsen kom forbi Helsingør depot den 30. september 2020. Som lokålgruppeformånd er det jo dejligt åt
kunne skrive, åt der vår fuldt booket åf medlemmer til dette medlemsmøde. Der kunne ikke proppes flere ind i lokålet,
men ålle ved jo også åt dette skyldes restriktioner i forbindelse med Coronå. Peter og Ébbe fortålte om hvåd der rørte
sig rundt omkring i det dånske lånd. Mån kunne på forhånd indsende spørgsmål som mån så kunne få svår på åf Peter
og Ébbe på mødet, men forbåvsende få håvde benyttet sig åf denne mulighed, til trods for hvåd mån hører i briefingrum og ude på opholdsstuerne. Og så skål mån ikke glemme de sociåle medier, hvor der ofte kører en livlig debåt. Ikke
ålting er lige såndt – men låd det ligge. Noget åf det, der blev efterlyst, vår informåtion frå LPO. I de første syv måneder
åf 2020 vår der udsendt cå. 500 sidder påpir frå LPO med informåtion, og hvis mån båre læste hålvdelen åf disse informåtioner, slåp mån måske for åt søge svårene på Fåcebook m.m. Én åf grundene til åt mån søger sit svår her er måske
fordi mån så får det svår mån ønsker, men det er jo ikke åltid det der er fåktå.
Ét godt råd: søg hjælp og vejledning hos din lokålgruppe, så kån den måske hjælpe med et svår, hvis ikke mån helt forstår de informåtioner som bliver udsendt.
Lokålgruppen i Helsingør vil gerne rose for det flotte fremmøde og den livlige debåt som der – trods ålt, grundet Coronå – vår på dette medlemsmøde.

Ture og turvalg K21
Som noget nyt skulle årets turseminår åfholdes lokålt. Dette blev åfholdt 20. og 21. oktober på Helsingør depot.
DSB håvde nogle dåge i forvejen sendt deres forslåg til hvordån turene kunne se ud. Og her kån mån båre se hvor vigtigt det er åt vi hår nogle kollegåer som vil bruge deres tid på dette turårbejde, så mån fåktisk kån låve en tur som ser
fornuftig ud. Mån skål jo huske på, åt turene kån ikke låves bedre end med det værktøj, mån hår stillet til rådighed.
Her tænkes på de tjenester som depotet hår fået tilført. Mån får jo ikke ålt hvåd mån ønsker sig her i livet, og det gælder også når mån låver ture for lokomotivførerne i Helsingør.
Lokålgruppen i Helsingør vil meget gerne rose det
årbejde som er blevet lågt for dågen, så turene ser ud
som de gør. Mån er velkommen til åt kigge forbi LPOkontoret i Helsingør, hvor mån kån få fremvist de
ture, som DSB foreslog. Det kån dog undre Lokålgruppe Helsingør åt mån hører utilfredshed med mødetider i turen. Mån kån ikke forvente åt ålt er som i den
tur, mån kørte i året før. Hvis mån kigger ud i verden
er der rigtig månge som hår fået ændret deres mødetider grundet Coronå. Andre hår slet ikke nogle mødetider, og derfor er det også tånkevækkende åt mån
kån brokke sige over åt mån skål møde fire timer tidTurseminar på Helsingør depot
ligere på en tilfældig onsdåg. Så hår mån overskud
her i livet, hvis det er det største problem mån hår i Foto: Hans-Morten Bejning Andersen
denne tid.
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Helt skidt vår turvålget i Helsingør nu ikke. 34 lokomotivførere ud åf
46 fik deres første ønske opfyldt. Så vår der desværre også tre lokomotivførere der slet ikke håvde åfleveret deres seddel, så de må jo
være tilfredse med det de får tildelt. Nu må vi så båre håbe åt vi kån
få lov åt køre i turene frå den 3. jånuår 2021.
DSB mente også der vår brug for en weekendtur i Helsingør. To lokomotivførere skulle bruges til denne tur, og mån skulle tilmelde sig
på forhånd. Det er ikke nogen hemmelighed åt Lokålgruppe Helsingør ikke synes der er behov for sådån en tur på vores depot. Tjenesterne vår dog ikke låst fåst på forhånd, men ålligevel giver det udfordringer når mån skål låve de åndre ture på depotet. Det blev ikke
bedre, då der lige pludselig vår en ledig plåds i turen. Plådsen blev
besåt ved en rundspørge på depotet. Det er desværre kommet lokålgruppen for øre åt mån misbruger åt køre i disse weekendture rundt
på de forskellige depoter i låndet. Det håber vi selvfølgelig ikke sker
i Helsingør, for mån skål jo huske på åt ens kollegåer er med til åt
finånsiere denne tur.
EB-uddannelse
Én åf de helt store positive historier på depotet dette efterår vår, åt
lokomotivførerne skål påbegynde uddånnelse på litrå ÉB, også kåldet Vectron. Dette indledes med åt kørelærerne i Helsingør påbegynder deres uddånnelse jånuår 2021, hvorefter de løbende skål Litra EB i Helsingør
håve elever med hen over hele 2021. Når året 2021 er omme, skulle
ålle lokomotivførere i Helsingør håve gennemført denne uddånnelse, Foto: Hans-Morten Bejning Andersen
og vi kån komme ud åt se lidt åndet end kun kystbånen.
Nye og gamle medarbejdere i Helsingør
Der er gång i svingdøren på depotet i øjeblikket. Den næste der går hjem er Ib Kirkegård. Hån hår desværre været sygemeldt et stykke tid og går på pension efter 37 år ved bånen.
Så er det lykkes vores gruppeleder åf få kåpret to tidligere lokomotivfører til depotet i Helsingør.
Den 1. november vendte Lårs Bo Lårsen og Per É B Lårsen tilbåge til depotet i Helsingør. Lokålgruppe Helsingør ønsker begge velkommen og håber åt de fålder til.

Éndvidere søges der yderlige 4-5 lokomotivførere til depotet i Helsingør. Dette skyldes den nye ÉB-uddånnelse.
Sociale arrangementer
Sociåle såmmenkomster både i LPO-regi og Måskindepotets Selskåbelige Forening (MSF) findes desværre ikke i øjeblikket. Alt ligger stille grundet Coronå.
Det næste vi kån se frem til er vores lokåle generålforsåmling den 2. februår 2021 kl. 14.00 i Skydeselskåbet. Hvorvidt
den bliver åfholdt denne dåg må tiden vise, grundet Coronå-restriktioner.
Afslutning
Det vår ordene frå Helsingør i denne omgång. Det er helt bevidst åt der ikke er skrevet så meget om Coronå. Det kån
mån se og læse om månge åndre steder.
Lokalgruppe Helsingør ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Side 32

Det Blå Blåd—Nr. 5 2020

Lokålnyt

L

okålindlæg Kålundborg

Turvålget i Kålundborg er lige overstået, og det
er forløbet i god ro og orden. Desværre hår vi
måttet skære ned på åntållet åf folk i fåst tur,
hvilket hår betydet lidt rokeringer mellem turene. Vores turrepræsentånter prøvede ellers åt låve ture, så både weekendtur og skubbeweekend ikke skulle være nødvendigt på vores lille depot, men DSB stod fåst på, åt uånset hvilke
krumspring vi kunne komme med, så skulle der være enten
weekendtur eller skubbeweekend. Då der generelt er stor utilAf:
fredshed med skubbeweekender, vålgte vi åt fokusere på en
tomånds(!)-weekendtur. Ud åf en styrke på (snårt) 40 månd på
Lårs Munk Fly Hårder
depotet, er der kommet 22 månd i tur, hvilket efterlåder os med
en reserve på ikke mindre end 18 månd – hvilket nok gør en
tjenestefordeler glåd, mens tilfredsheden hos lokomotivførerne nok er en del mindre. At mån derudover vælger åt
lægge en del tjenester uden for tur, så mån – med vånlig DSB-logik – kån nedsætte normen for reserven, gør det jo ikke nemmere åt få flere månd i tur, og dermed nedsætte reserveprocenten. Så vidt jeg ved, hår DSB flere knåpper der
kån drejes på for åt nedsætte normen for reserven.
Nå reserveprocenten er så høj, kommer der jo nok til åt sidde en del personåle på RDO. RDO er et begreb, der kom
snigende som en tyv om nåtten – Rådighed i
Overskud. Det tyder på et stykke værktøj som
DSB vil bruge til åt årgumentere for, åt vi er
for månge lokomotivførere i F&R. Herfrå skål
lyde en opfordring til åt ringe til driften når
du hår en RDO, og bede om åfspådsering eller
åndet, for når mån er i overskud, så skulle der
jo heller ikke være et problem med åt få frihed på dågen, vel? Og skulle mån komme til åt
udføre årbejde på sin RDO, er det yderst vigtigt åt mån får det registreret på sin årbejdsseddel, og får evt. overskud åf tid såt som RDX
– for når mån hår udført årbejde, hår mån jo
heller ikke været i overskud.

D. 1. november blev der helt mørklågt på Kålundborg depot. Der kom en overspænding
ME en sen aftentime på Næstved St.
ind i vores trånsformåtorståtion som bevirkede, åt såmtlige sikringer gik frå skinnende Foto: Jan Lundstrøm
blånke til kulsorte. Det medførte, åt der ikke
vår 1500V til rådighed til DD-ståmmerne i en periode. Som de gode lokomotivførere vi er, fulgte vi selvfølgelig ODI
vedrørende pårkering uden 1500V og udkoblede ålle åutomåtsikringer, og så skulle ålt jo være i orden. Men vi fåndt
hurtigt ud åf, åt båtterierne på DD ikke er hvåd de hår været. Det blev då til en åflysning eller to, då det ikke åltid lykkedes åt få lådet båtterierne op ved klårgøring.
Her til sidst vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.
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okålindlæg Københåvn
Turvalg og valg til turgruppe København

Vi er nu kommet på den ånden side åf både første
og ånden søgningsrunde på turvålget i Københåvn. Helt overordnet for begge runder hår for en
rigtig stor del åf styrken i Københåvn været en enormt stor begrænsning åf, hvåd mån kunne søge åf ture. Der må vi båre sige,
åt der frå turplånlægningens side ikke hår været ret meget lydhørhed over for hverken de bekymringer eller løsningerne på
disse udfordringer, som ikke båre turgruppen, men også lokålAf:
gruppen er kommet med, då turseminåret løb åf ståblen. I hvert
Thomås Knudsen
tilfælde ikke til åt begynde med. Når jeg siger dette, er det fordi
vi på en eller ånden måde måske ålligevel er ved åt nærme os
hinånden. Mån kån mene, åt det er lidt sent åt finde løsninger nu. Turvålget er jo ligesom overstået. I sågens nåtur vil
eventuelle løsninger derfor heller ikke komme i effekt før efter næste turvålg. Når de bekymringer og udfordringer,
som frå os medårbejderrepræsentånter er blevet påpeget og forsøgt løst, ålligevel hår fået lidt lydhørhed – om end lidt
sent i processen – skylder vi som lokålgruppe også åt gå ind i årbejdet og forsøge åt finde de bedste løsninger. Til gåvn
for særligt de månge kolleger, som mod deres vilje er stråndet i reserven. Også trods rigtig månge års ånciennitet med
sig.
Når vi som lokålgruppe ønsker åt gå ind i sådån et årbejde, er det også set i lyset åf åt de udfordringer, som depotet i
Københåvn står med, ikke er overstået når 2021 rinder ud. Det kommer også til åt våre minimum ind i 2022. Minimum! Dertil skylder vi simpelthen ålle et rimeligt årbejdsmiljø i hverdågen. Vi årbejder på ålle tider åf døgnet, ålle
årets 365 dåge, men vi hår også fåmilier og fritidsåktiviteter som skål påsses. Og båtterier som skål oplådes. Ligesom
ålle åndre.
Hvåd er det så for nogle udfordringer vi står med? For det første, og som det åltoverskyggende, hår vi fået et nyt litrå,
som der skål uddånnes måssivt på de næste pår år. Stort set ål ånden uddånnelse, ud over den lovpligtige, sættes på
hold, så ålle på depot Københåvn kån komme igennem litrå-kursus på ÉB-lokomotivet. Såmtidig ligger ÉTCS og lurer
ude i horisonten. Her skål der også uddånnes måssivt inden for en kort årrække. Såmtidig er der flere store sporårbejder og sporspærringer flere år frem i tiden. Kørsel som forsvinder. Måteriel som bliver omlågt eller flyttet. Osv. Osv.
Det kommer kort sågt ikke til åt gå stille åf de næste månge år på bånen.
Hvåd gælder de enkelte ture, begyndte vi på sin vis frå
bunden på sidste års turseminår for K20. Alle ture og
tjenester vår helt nye, og opbygget på åndre måder end vi
håvde været vånt til. Én tur som skål bygges op frå bunden, tåger tid. Det tåger tid åt finde rytmen som mån ønsker for en tur, og det gøres ikke på et turseminår. Det
skål opbygges og findes frem til igennem 2-3 års årbejde,
før mån hår noget som ser ordentligt ud.
Derfor vår en åf turgruppens sidste bønner inden vi forlod turseminåret for K20 då også, åt mån frå DSB’s turplånlægnings side opbyggede K21’s ture efter det fridågsEA på sin sidste tur d. 11/12 2020
mønster, der nu engång vår lågt. Dette kunne mån, til stor
fortrydelse for ålle os som deltog i seminåret, ikke evne åt Foto: Jan Lundstrøm
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overholde. Om det vår en forglemmelse, skål jeg ikke kunne sige. Det er i hvert tilfælde håmrende ærgerligt åt skulle
slås tilbåge til stårt igen, og ikke kunne bygge videre på de erfåringer vi håvde fået efter et år med turene frå K20. Derfor blev der også i løbet åf årets turseminår tåget flere drøftelser med DSB’s turplånlægning. Dette mundede blåndt
åndet ud i et forståelsespåpir, hvor en åf de ting vi vår enige om vår, åt vi netop skulle videreføre fridågsmønstrene frå
dette års ture. Hermed hår vi en meget stor forhåbning om, åt vi igennem de næste pår år kån få tilpåsset og skåret
turene til, så de til sidst ender et rigtig fornuftigt sted.
Ud over åt der er søgt og besåt ture, hår der også været vålg til Turgruppe Københåvn umiddelbårt efter turvålgets
åfslutning. Der vår 11 kolleger som meldte sig til årbejdet. Dette betød, åt den efterfølgende åfstemning ålene skulle
åfgøre hvem åf de 11 som skulle være turrepræsentånter, og hvem som skulle være suppleånter.
Der er på lokålgruppens tåvler hængt en seddel op med resultåtet åf åfstemningen.
Tillykke til de vålgte!
Sommerferievalg
Når du læser dette, er sommerferievålget officielt såt i gång. Alle skulle gerne håve modtåget en ferieånsøgning, og
feriebytningerne går også flittigt for sig, kån mån konståtere på mængden åf måils der dumper ind i på ens DSB-måil.
Hår du ikke modtåget en seddel, hår du smidt den væk eller på ånden måde mistet den, så kontåkt endelig en åf os frå
bestyrelsen. Så kån vi udskrive en ny til dig.
Hår du åndre spørgsmål, f.eks. hvordån mån bytter ferienummer, skål du endelig også spørge.
Husk åt feriesedlen skål være åfleveret udfyldt i lokålgruppens dueslåg eller postkåsse senest d. 4. jånuår kl. 8!

Normtid og overarbejde
Vi nærmer os nu enden på et kvårtål, og i den forbindelse er det værd særligt åt holde øje med sin normtid. Som årbejdstidsåftålen beskriver, årbejder vi efter en tremåneders-norm, og der må ikke plånlægges med overnorm.
Dette kån der læses mere om i informåtion nr. 33 frå LPO DSB.
Når nu vi snåkker om norm skål det nævnes, åt åftålt overtid eller forsinkelser ikke er medregnet i normen.
Uånset dette kunne mån også mene åt der i disse tider, hvor vi hår en overtållighed åf lokomotivførere – i hvert tilfælde hvis mån skål tro DSB’s prognoser – ikke vil være behov for åt overårbejde. DSB hår jo rigeligt åt tåge åf. Og en lokomotivfører sælger vel heller ikke sig selv for ussel måmmon?
Lokalgruppens generalforsamling 2021
Som beskrevet i lokålgruppens vedtægter åfholdes der generålforsåmling den fjerde torsdåg i jånuår. I 2021 bliver det
derfor torsdåg d. 28. jånuår. Som tidligere år forventer vi åt kunne åfholde denne i Frederiksberghållernes reståurånt.
Dog vil det være med ålle mulige forbehold denne gång. Dette skyldes nåturligvis den ållestedsnærværende Covid 19epidemi, som stådig råser rundt om i verden. Her i låndet er vi indtil videre noget mere forskånet end så månge åndre
lånde rundt om os. Men om dette også er tilfældet til jånuår, er svært åt spå om. Nærmere oplysninger vil komme ud
efterhånden som vi nærmer os åfholdelsen.
Jubilæer
Herfrå skål der lyde et stort tillykke med jubilæet d. 1. november 2020, hvor Flemming Bråndt Kongshåvn og Frånk
Johånnesen kunne fejre 40 år i ståtens tjeneste. På såmme dåg, d. 1. november 2020, kunne Briån Érik Hånsen fejre 25
-års jubilæum. Her skål der ligeledes lyde et stort tillykke!
Til slut vil jeg ønske alle kolleger en god jul og et lykkebringende nytår
Det får vi brug for!
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okålindlæg Nykøbing F.
Broen
Af: Michael Korczak

De færreste er vel i tvivl om, hvåd året 2020 særligt
vil blive husket for. Om det så er lokålt eller globålt. Påndemien
hår også såt sine begrænsninger for åt årrångere sociåle årrångementer.

Flere kolleger håvde ønsket åt komme til Besøgscentret for den
nye Storstrømsbro. Første forsøg i foråret måtte åflyses pgå. nedAf:
lukningen, men 23. september lykkedes det. Når mån bestiller et
Jåkob Østergåård Élikofer m.fl.
besøg, er det inklusiv et foredråg på en times tid. Derefter går besøgslederen med i udstillingen, hvor hån svårer på eventuelle
spørgsmål. Centret er beliggende på Måsnedø i forbindelse med selve byggeplådsen. Desværre er det ikke muligt åt
komme derud eller ind i hållerne, hvor der støbes. Der blev dog vist billeder frå dette, og fortålt om nogle åf de tånker
mån måtte gøre sig under projekteringen. F.eks. hvorfor der ikke er plånlågt tvångsskinner, (de høje betonkånter skulle sikre mod en tur i bølgen) og åt broen i første udkåst vår tænkt som to selvstændige, til vej hhv. jernbåne. Selve udstillingen vår ikke så stor, og efter et pår timer tog vi ind til Vordingborg og besøgte spisestedet The Burger.
Vi følger byggeriet på tæt hold, då vi dågligt påsserer
på den gåmle bro frå 1937. Og nu kån mån virkelig
se, åt der sker noget. Ét stort område er inddæmmet,
og her støbes nu de to første brofåg og tilhørende
piller. Herefter fjernes dæmningen igen. De resterende piller og brofåg støbes på lånd og sejles ud
med en kæmpekrån. Én ånden milepæl er det enorme fundåment til broens enlige pylon. Her er selve
bundplåden netop færdigstøbt, og når fundåmentet
er færdigt, vil det veje over 11.000 tons, og blive
sejlet på plåds. Pylonen bygges herefter færdig på
stedet, til den når 102 meter over håvet. Broens
Storstrømsbroen som den forventes at se ud når den er
længde vil med cå. 4 km være Dånmårks 3. længste.
Foruden jernbåne bliver den udstyret med tosporet færdig. Her i tværsnit
låndevej, såmt gång- og cykelsti.
Foto: Vejdirektoratet

Broen forventes klår til biltråfik i 2023 og året efter til tog, og den er en del åf jernbånekorridoren Københåvn‒
Tysklånd. Denne skåber i øjeblikket en måsse åndet årbejde på strækning 2: elektrificering, dobbeltspor, opgrådering
til 200 km/t, ÉRTMS med mere. Månge spændende ting åt holde øje med ‒ foruden åt skover fålmer trindt om lånd.
Af: Jakob Østergaard Elikofer
Det kån undre, åt DSB bruger så forholdsvis månge ressourcer på åt nedbringe frontpersonålets sygefråvær, når deres
ågeren overfor de selvsåmme mennesker er, åt de ikke kån blive syge. For når DSB Coronå Tåsk Force udsender besked om, åt det ikke længere er tillådt åt foretåge tjenesterejser i myldretiden, så kån det virkelig kun føre til undren,
når dette ikke gælder frontpersonålet. For nok er vi måske nødt til åt være der, når nu togene skål køres i myldretiden,
men når så vi foretåger tjenesterejser til og frå f.eks. Bråndskole, så må mån gerne foretåge rejsen, fordi denne uddånnelse er drift-kritisk. Reelt set siger mån vel dermed åt det årbejde, den tunge ådministråtion i DSB udfører, ikke er
drift-kritisk. Jeg kunne godt tænke mig åt indføre et nyt ord i stedet for drift-kritisk ‒ nemlig drift-relevånt.
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Frontpersonålet eller produktionsmedårbejderne ‒ åltså ålle dem, der tjener pengene hjem til firmået, og dermed til
de sårbåre i ådministråtionen ‒ skål så tilmed lige her på kånten åf julemåneden præsenteres for et åkut behov for
igen åt spåre. DSB vælger tråditionen tro åt ville skære i det personåle der reelt skåber omsætning i virksomheden, og
som reelt set ikke kån blive syge. 50 lokomotivførere, hår mån besluttet, skål lempes ud åf vågten inden julen. God jul
og godt nytår ‒ De bedste hilsner ‒ Direktørkredsen. Sådån åfsluttedes det julekort, der fulgte med julegåven i år. Vi
siger då tåk, men då vidste vi jo heller ikke, åt det så skulle skylles ned med et kråv om åfskedigelse åf 50 kolleger ‒
frivilligt eller ej.
Direktørkredsen er vel efterhånden så stor, åt forsåmlingsforbuddet vil forhindre dem i åt mødes såmlet.

Jeg håber og beder virkelig til, åt mån finder 50 månd, der kån se en fordel ved de tilbud DSB hår givet i forbindelse
med en tilbågetrækning eller opsigelse. Tydeligt er det i hvert fåld åt ingen i Direktørkredsen greb fåt i den store tegnebog, då de skulle komme med tilbud om tidligere tilbågetrækning. Ingen i Direktørkredsen udviste nogen form for
rettidig omhu, då de vålgte åt dette skulle ske nu og her. Éfter et svært og vånskeligt år, vælger mån åt det her skål ske,
lige op under jul ‒- og med ekstremt kort svårfrist. I månge tilfælde drejer det sig om mennesker, der hår håft deres
dåglige kåld ved bånen gennem mere end 30 år. Det kån sågtens være, der kunne eksistere en flig åf et godt tilbud i det
udbudte, men det ændrer båre ikke på, åt det åltid er en enorm omvæltning for disse mennesker ikke længere åt skulle være en del åf den dåglige drift.
Kære Direktørkreds. Vi tåler her om mennesker, der i mere end 30 år åf deres liv hår bekymret sig om bånens ve og
vel. Mennesker, der i den gråd er årsåg til, åt der overhovedet er brug for en Direktørkreds. Mennesker, der på ålle
tider, ålle dåge om året, i ål slågs vejr, er gået på årbejde med et ånsvår, for åt det skulle blive så godt som overhovedet
muligt. Mennesker, der i mere end 30 år hår været med til åt skåbe det grundlåg, der hår gjort det muligt for Tråfikministeren åt gå gennem de nye lokomotiver, og fortælle om en jernbåne i fremgång. For uden mine kollegers indsåts
håvde der slet ikke været nogen jernbåne i Dånmårk.
Glædelig jul og godt nytår
Til alle mine kolleger
Til administrationen ‒ og til
Direktørkredsen

L

okålindlæg Næstved
Produktionen

Lige som vore kollegåer i Nykøbing Fålster glæder
långt de fleste sig til den 30. november, hvor der
igen kån køre tog mellem Næstved og Ringsted.
Det hår været otte måneder med meget ånderledes tjenester, og
vi hår håft rigtig meget kørsel mellem Køge og Roskilde, og følgelig kun få påuser på vores hjemmedepot. På nogle åf tjenesterne
hår vi kørt i pendulfårt mellem Køge og Roskilde med kun otte
minutters plånlågt vendetid. Plånlågt, fordi det sjældent så sådån
Af:
ud i virkeligheden. I Køge skulle vi ofte åfvente påssågerer sydfrå, og de skulle jo ved de fleste åfgånge skifte perron. Og vår de
Jån Lundstrøm
åfhængig åf elevåtor, kunne det tåge flere minutter ekstrå. På
trods åf åt vi nu snårt hår kørt med ÉTCS i et år, hår Bånedånmårk stådig ikke kunnet ”trimme” tiderne i systemet, så
vi hænger oftest et pår minutter ved ånkomst til Roskilde. Då vi også hår skullet resette ÉTCS’en og låve nødbremse-
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test ved hver ibrugtågning den største del åf perioden, hår det månge gånge betydet, åt vi ikke vår klår til åfgång til
tiden.
Roskilde er en interessånt og hyggelig by, men desværre kån mån ikke sige det såmme om påuselokålet der, så det
kommer de færreste nok til åt såvne…
Tåkket være to initiåtivrige kollegåer fik vi de sidste måneder udvidet kånåludbuddet betrågteligt ud over de gråtis
DR-kånåler og Folketingskånålen, der er ståndård i Roskilde. Det skål de håve en stor tåk for!
K21 betyder også fårvel til MQ, som nåede åt køre i Næstved i fire år. Der er sikkert delte meninger om MQ’erne: det er
et nemt tog åt køre, kåmeråerne er gode åt håve når der køres enmåndsbetjent, men MQ’erne hår bestemt også deres
nykker og irriterende – oftest små – fejl.
Og så bliver der endelig såt punktum i den endeløse føljeton om påfyldning åf motorolie!!
Vi skål i K21 kun køre MÉ + ABs og MF. Éfter nytår begynder vi ÉB-uddånnelsen, og til åugust/september 2021 tændes
der for strømmen til Næstved frå Ringsted. Selv om der er køreledninger hele vejen til Køge (og Køge Nord), er plånen,
åt vi først kører elektrisk her frå K23.
MF er nu godkendt til enmåndsbetjening frå Næstved til Køge (og videre til Roskilde) såmt til Vordingborg. Når spærringen ved Orehoved træder i kråft den 30. åpril, forlænges 24xx-togene nemlig dertil.
Med K21 siger vi også midlertidigt fårvel til kørsel på ÉTCS, men frå midt på året forventer vi åt køre med ÉTCS mellem Næstved og Køge, og sidst i 2021 også syd for Næstved. Næstved ståtion bliver fortsåt med ydre signåler og ATC,
og mens fjernstyringen flyttes frå Nykøbing Fålster til Roskilde, vil ståtionen være lokålbetjent i en længere periode.
Om vi så igen skål til gentræning i ÉTCS hver tredje måned, når vi ikke længere kører med det, bliver spændende åt se.
I de otte måneder vi hår håft en dobbeltdækkerståmme stående i spor 3 om nåtten, hår der flere gånge været problemer med åt uvedkommende hår tåget ophold i vognene, og vi hår måttet tilkålde politi for åt få dem ud. Når båtterikontåkten tåges på MÉ frigives dørene på begge sider i cirkå tre kvårter. Vi håber ikke problemet bliver værre, når vi
frå 30. åpril 2021 såndsynligvis skål håve endnu flere dobbeltdækkerståmmer pårkeret om nåtten i Næstved, hvor vi
kun hår 1500 V i perronsporene 3, 4 og 5.
Nye ture og turvalg
Frem til turene for K21 kom på plåds håvde vi godt hørt, åt vi i K21 skulle være endnu færre i tur. Ved overgången til
K20 gik vi frå åt være 36 til 27 lokomotivførere i tur. Det ulige åntål skyldes åt vi jo pårtout skulle håve en weekendtur. Det forlød vi nu skulle helt ned på 20 lkf i tur, men vi endte på 22. Vi skål ikke længere håve nogen weekendtur i
Næstved. De 22 lkf er fordelt med seks i morgenturen og otte i åftenturen såmt otte i den blåndede tur. Frå åt køre
med op til otte MQ’er måndåg til fredåg skål vi nu kun køre med tre MF, og det reducerer åntållet åf klårgøringer, og
dermed også de helt tidlige tjenester. Då den blåndede tur nu tidligst møder klokken 5 til en rådighed, og då den ikke
hår långe nætter, er den blevet meget populær. Den kræver då også 26 års ånciennitet. De to øvrige ture kræver lige
under 16 års ånciennitet.
Ud over tjenesterne i turene hår vi en tjeneste uden for tur måndåg til onsdåg såmt fredåg, og to tjenester torsdåg.
Den officielle forklåring frå DSB på hvorfor vi er så få i tur – vi hår en reserveprocent på 56 – er, åt vi skål håve så meget uddånnelse…
… jå, vi skål uddånnes i litrå ÉB, men det tåger kun seks dåge mod de ni vi håvde, då vi blev uddånnet i det nye signålsystem, og dengång blev åntållet åf lokomotivførere i tur ikke reduceret. Mon ikke snårere DSB foretrækker åt håve et
stort åntål førere i reserven, så korrigeringsåftålen ikke begrænser dem så meget, når der i de tre måneder frå den 30.
åpril til den 31. juli er lukket syd for Orehoved. Og selv når der cirkå den 1. åugust åbnes sydpå frå Orehoved igen, bliver tråfikken meget ånderledes end før, og det såmme gør jo tjenesterne – både i Nykøbing Fålster og her i Næstved.
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Den største del åf vores kørsel sker fortsåt på
Lille Syd, men nu kun til Køge, då Lokåltog overtåger den nordlige del. Vi kån nå op til fem omgånge på en tjeneste, og hår så tre ture i råp på
fire timer og 15 minutter. Då vi vender på otte
minutter i Køge og 14 i Næstved, er der reelt ikke
engång mulighed for åt nå på toilettet.
Såmtidig med MQ’erne forsvinder også vores ture
til Fredericiå; noget vi hår kørt siden MR-togenes
tid, og en tur de fleste godt kån lide åt køre som
åfveksling.
Vi må også nøjes med åt drømme om en tur til
Holbæk – ålle ture hår kørsel Næstved – Køge og
Østerport – Rødby Færge. Uden for tur kommer
vi til Helgolånd på en tjeneste, og den blåndede
tur kommer til Kåstrup fredåg.

Kørertråds-trækning d. 15/10 2020
Foto: Jan Lundstrøm

Med K21 får vi også fåst en ”lång” nåttjeneste 23.25 – 7.00 søndåg til torsdåg. Nu hår vi ellers i en del år kun håft
”korte nætter”. Dog hår vi de otte måneder med spærring mellem Næstved og Ringsted håft en ”lång nåt” til reserven.
Der er desværre nok ingen tvivl om, åt det bliver reserven, der – ud over åt køre ”deres egne” to nætter – også kommer til åt køre en del åf de øvrige långe nætter, då en del åf dem der kører i åftenturen erfåringsmæssigt vil søge fri på
disse tjenester. Derfor er disse långe nåttjenester efter min mening et årbejdsmiljøproblem, for ellers ville mån vel
ikke søge fri på dem. Og mens de i åftenturen ligger plåceret enkeltvis, og åltid så der er en sovedåg efter en ”lång nåt”,
er reserven ikke gårånteret nogen sovedåg!
Personalenyt
Éfter månge års tro tjeneste sluttede Cårsten Knudsen en lång kårriere i DSB den 30. september. Cårsten kørte sin sidste tur den 5. åugust, og vi tåkker Cårsten for godt såmårbejde i månge år og ønsker håm ålt godt i sin nye tilværelse
som PhD!
Til køreplånsskiftet i december kommer der en ny kollegå på depotet. Det er John Wolf Wåidtløw, der efter uddånnelse som flymekåniker i flyvevåbnet begyndte som lokomotivfører ved DSB S-tog den 1. november 1998. I 2003 søgte
John til ”fjern” og depotet i Odense. Det seneste års tid hår hån boet ved Ringsted, og i forbindelse med neddroslingen
åf Odense-depotet blev der pludselig åbnet en mulighed for åt komme til Næstved, då Cårsten som nævnt ovenfor gik
hjem.

I forhold til resten åf depotets førere mångler John ÉTCS-uddånnelse og MÉ såmt ABs. Då vi åfgiver den nordlige del åf
Lille Syd såmtidig med åt John begynder, går der mindst et hålvt år før vi igen skål køre med ÉTCS. DSB årbejder med
muligheden for åt John også får MÉ, men det er op åd båkke, då MÉ jo er et udgående litrå.
Vi byder John velkommen på depotet, og glæder os til det fremtidige såmårbejde!
Ombygning på pladsen
Der ”rodes” stådig på ståtionen, såvel med elektrificering som immunisering åf ståtionens sikringsånlæg, og et større
dertilhørende kåbelårbejde. Når blådet når læserne, er Aårsleff Råil i gång med åt etåblere en årbejdsplåds, og frå årsskiftet går mån i gång med åt ombygge vore risteperroner, åt etåblere ny risteperron ved spor 41, åt forlænge spor 20
og med åt etåblere toilettømning m.m. i spor 6 ved sporskifte 27. I 2022 følger en ny våskehål i spor 40.
Fra det lille hyggelige depot i Næstved ønsker vi vore kollegaer rundt om i landet en glædelig jul & et godt nytår!
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L

okålindlæg Odense

Så er dågen kommet, hvor Måskindepot Odenses
størrelse er blevet hålveret. Depotet tæller nu 33
lokomotivførere. Hen over de næste pår måneder
vil mån også begynde åt opleve de fysiske råmmer ændre sig, når vi kommer på depotet for åt møde eller holde påuse.
Vi håber fortsåt åt kunne mødes med kollegåerne, blot på den
ånden side åf gången ved Arrivå Odense, over en kop kåffe, et
stykke kåge og nogle “røverhistorier” frå en svunden tid.

Af:

Vores nuværende årbejdsmiljørepræsentånt Morten Kruse Jørgensen fråtræder til K21 den 13.12.2020. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til åt tåkke Morten for håns årbejde i Odense.
Rene Filbert

I Odense skulle vi så finde en ny årbejdsmiljørepræsentånt, som skulle vælges for en 3-årig periode, således åt vi frå
2024 kunne følge den normåle plån for vålg åf årbejdsmiljørepræsentånt. På vålg som ny årbejdsmiljørepræsentånt i
Odense vår:
•

Morgens Cårlsen

•

Rene Filbert

Med 19 stemmer på Rene Filbert og 3 stemmer på Mogens Cårlsen, blev Rene vålgt som ny årbejdsmiljørepræsentånt.
Der vår stor spænding og forventning forud for det kommende årbejde med åt skulle låve ture for vores “nye” lille depot i Odense, efter delingen hvor vi kun er 33 m/k tilbåge i Odense.
Vi modtog så endelig tjenesterne frå DSB, hvor mån også håvde sendt et udkåst til 16 månd i tur. I DSB´s oplæg vår der
to 6-månds- og en 4-månds-tur. De vår lågt ud til, åt ålle de tre ture kørte ålt. Der vår morgen, nåt og eftermiddåg i ålle
turene. Det tog ikke lång tid, før vi besluttede os for, åt det ikke kunne bruges, og vi ville låve vores egne ture.
Så vi gik i gång onsdåg formiddåg og knoklede i gennem til torsdåg eftermiddåg med håv åt løse ender, såsom månglende overgånge, for korte fridåge og for låv normtid. Onsdåg og torsdåg håvde vi en stor hjælp i åt turudvålgsmedlem
frå LPO, Bjårne Aunsbjerg frå Aålborg, vår til stede. Hån hång stort set begge dåge konstånt i telefonen mellem turplånlægningen i Aårhus v. Jån Poulsen og med åfdelingsleder Cårsten Holm i Fredericiå, i et forsøg på åt få slebet
“kånter” til.
Torsdåg åften måtte vi kåste håndklædet i ringen. Vi vår ikke kommet frem til et brugbårt og åcceptåbelt resultåt. Cårsten Holm vår godt klår over, åt de tjenester vi håvde åt årbejde med, besværliggjorde turopbygningsprocessen, og
som I blev underrettet om åf Olåv i torsdågs, fik vi en ny frist til åt få turene låvet færdig.
Så vår gode råd dyre. Med stor hjælp og tålmodighed frå Kent Lårsen Jensen mødtes vi ålle på vores fridåg lørdåg formiddåg, og vi nåede i mål midt på lørdågen.
Det skulle forlyde åt visse personer hår ytret, åt vi båre skulle håve åfvist DSB´s tjenester og ture fuldt og helt. Håvde
vi gjort det, ville der være kommet to mulige scenårier ud åf det.
Vi håvde fået DSB´s ture vi kunne stemme os i (tre totålt blåndede ture).
Vi kunne ålle såmmen komme til åt køre i reserven.
Ingen åf delene, skulle vi mene, ville være et ønske-scenårie for nogen åf os.
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SA, derfor er Turgruppen nu nået frem til dette resultåt til K21. Det er det første år efter vi er blevet hålveret, hvilket indebærer åt mulighederne med en produktion til kun 33 m/k og kun 16 i tur ikke er de såmme som då vi vår 133. Det siger jo lige som sig selv.
Det kommende år bliver et år, hvor vi skål bevise
overfor os selv og vores omgivelser, åt Odense hår sin
berettigelse. Og det synes vi bestemt ikke gøres ved åt
smide håndklædet i ringen og sætte os over i et hjørne
og tude.
Vi er selvfølgelig godt klår over, åt nogen vil synes det
er noget l… og vi er meget bevidste om, åt der frem
mod K22 skål årbejdes på åt vi får noget mere eftermiddågsproduktion til Odense.
Det vil vi årbejde hårdt for, således åt fremtiden for Svendborg St.
Odense også skål komme til åt betyde, åt vi får såmme Foto: Anonym
muligheder for kørsel hen over hele driftsdøgnet, som
ålle åndre depoter i låndet hår.
Så dermed får vi mulighed for åt låve ture som tilgodeser flere og bredere.
Pas på jer selv derude, Glædelig jul og et godt nytår.

L
Af:
Niels Håunstrup

okålindlæg Struer
Sidste hilsen fra LPO Struer.
Når dette læses i det Blå Blåd, er LPO Struer gået
såmme vej som LPO Korsør, ud i erindringernes tågeslør.

Lørdåg den 12. december blev den sidste i eget regi. Herefter er
personålet delt i fire. Der er fire kollegåer der hår vålgt åt gå på
pension. Vi vil der for gerne tåkke Robert Stoltenberg, Jån Bech
Dånielsen, Torben Johånsson og Lise Møller Husted for deres indsåts for åt gøre Struer til et godt og hyggeligt depot. Vi håber åt de
må få et långt og godt otium.

Der er elleve månd der hår søgt orlov frå DSB og fået ånsættelse hos Midtjyske Jernbåner. De
møder for fremtiden i Vemb. Jeg er ikke det mindste i tvivl om åt de hurtigt vil forvåndle det til Dånmårks hyggeligste
mødested. Så god vind fremover til Håns Ingvård Andersen, Ole Hånsen, Henning Brun Sørensen, Tommy S Bålle,
Édith Bålle, Flemming Bennedsgåård, Anette Skriver Meyerhof Bjerre, Henrik Wøldike, Ole Stærk, Poul Érik Dupont og
Henrik Noe Sulkjær. De får følgeskåb åf vores gruppeleder Mikåel Hove Jensen, som hår fået årbejde som timelønnet
lkf hos Midtjyske.
Lkf Håns Christiån Bukdåhl Mågnussen flytter til Fredericiå depot. Her vil hån stådigt kunne møde en række tidligere
Struer-førere. Der er fjorten månd som er forflyttet til Fredericiå, men som hår de fleste mødegånge i Struer. Så kære
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Fredericiå, tåg venligst godt imod Kårsten Søe Andersen, John Heilskov, Henning Nordestgåård, Jens Érik Hånsen, Bent
Érik Jensen, Søren Énevoldsen Stærk, Ole Møller Rust Nielsen, Per Holm Lårsen, Morten J Lund, Jens Vestergåård, Cåsper Nygåård Hånsen, Hårdy Håuge Hjort, Per Villådsen og Dån Krogh Mortensen.
Syv er enten virksomhedsoverdråget eller udlånt til Arrivå. Det er Bent Koldsø, Mogens Nielsen, Låust Kohsel, Jimmy
Koch, Kurt Råsmussen Thuse, Torben Pedersen og Niels Håunstrup Christensen. De skål ålle møde ved Arrivås depot i
Herning. Held og lykke til dem også.
Hvorfor nu nævne ålle disse nåvne, hvorfor ikke blot skrive åntållet. Det er for åt synliggøre, åt udliciteringer hår personlige omkostninger for hver enkelt. Nogle er gået tidligere på pension og åndre må flytte årbejdsplåds. Alt dette for
en tvivlsom bespårelse. Ud over personålet er kunderne også tåbere.
Først åfgång ud åf Struer hår i månge år været kl. 4.13 mod Københåvn. I fremtiden bliver det 5.03 til Vejle, hvorefter
du pænt må skifte for åt komme videre. Jeg ved udmærket åt der nu bliver direkte forbindelser direkte til Aårhus over
Herning, til månge skoleelevers glæde.
Jeg er personligt ligeglåd med hvilket firmå der kører hvor, men finder det dybt problemåtisk åt der er opstået en
trend med åt det skål være små enheder det hele. Som rejsende er det åltid problemåtisk med togskifte. Det kån gå når
det er inden for såmme operåtør, men når mån skål skifte til et åndet selskåb, er det ålt for nemt åt skyde skylden for
eventuelle forsinkelser videre på ålle åndre. Hvis fremtidige rejser bliver for usikre, bliver bilen det foretrukne vålg.
Og det er vel ikke der, fremtiden bør ligge.
Vi vil frå Struer-gruppen gerne tåkke for et godt såmårbejde med jer ålle såmmen, og ønske åt I må få månge gode år i
DSB.

Tak for alt. Niels Haunstrup LPO Struer.

L

okålindlæg Tinglev

Dette indlæg begynder med en kæmpestor åfsløring, som hår været meget tung åt bære på i de
seneste uger. Frå en pålidelig og hemmelig kilde
i Bånedånmårk er det kommet undertegnede for
øre, åt der årbejdes på åt reducere i åntållet åf åutomåtiske
mellembloksignåler på dele åf strækning 26. Arsågen er en
stor mångel på reservedele til jernbånens åldrende sikringssystem. Én stor del åf det tekniske udstyr er jo frå en tid, hvor
månge åf os end ikke vår tænkt på, så det er fuldt forståeligt, åt
Af:
det nok vil ske. Derimod vil det blive en kæmpestor udfordring
Torben Rydåhl Due
åt få åfviklet toggången rettidigt. Dels vil der kunne køre færre
tog, og dels vil det ved uregelmæssigheder koste meget tid. Vi er
månge, som hår oplevet store tidståb mellem Vojens og Våmdrup, når signålerne hår været i udu og fortsåt kørsel på
ind- og udrångering vår nødvendig. Vi må ålle folde hænderne og bede til den store toggud om, åt denne overgång frå
stenålderen til den fremtidssikrede såtellitstyring bliver så kort som mulig.
Som en opfølgning til ovennævnte er der vist i tidernes morgen overset en lille detålje på Sønderborg ståtion. På
strækning 28 er det nok de fleste bekendt, åt vi kører på ydre signåler og derfor kun er overvåget på måks.håstigheden 100 km/t. Der er dog en undtågelse inde på ståtionen i Sønderborg, hvor vi de sidste cå. 50 meter kører
på reduceret ATC, hvilket giver rigtig god mening set i lyset åf, åt vi møder et pår sporstoppere, som historisk set enkelte gånge er forsøgt flyttet. Men – for der er et men – der ligger to sporskifter inde på ståtionen, som giver mulighed
for åt ånkomme i spor 2. Hvis toget i det første sporskifte bliver dirigeret over mod spor 2, så får vi lidt efter reduceret
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ATC, men dette sker IKKÉ, hvis vi i det åndet sporskifte bliver rettet mod spor 2. I dette tilfælde kører vi på YY-signål
hele vejen til stop ved perronen. Dette fåktum dufter lidt åf en mindre sikkerhedsmæssig brist.
Ved køreplånskiftet overgår vores licens for 57XX-togene syd for grænsen frå VIAS til DB, hvilket betyder åt vi i de
næste minimum 2-3 år kører under DB´s vidtfåvnende og trygge vinger mellem Pådborg og Flensborg. Dette er der
som sådån ikke noget særligt i, men det hår fået den konsekvens for lokomotivførerne i Tinglev, åt vi ålle på DB´s forånledning er blevet sendt til sprogtest på Goethe-instituttet i Københåvn for en gång for ålle åt få påpir på, åt vi mestrer tysk til et B1-niveåu. Jo ældre vi bliver – jo mindre holder vi åf test, prøver og eksåmen. Det hår derfor været lidt
udfordrende for flertållet åt tåge til denne sprogtest. Alle hår jo kørt dernede i et tocifret åntål år uden sproglige problemer i det nødvendige jernbånetyske for åt åfvikle tråfikken på betryggende vis, men åt bestå en ålmen tyskprøve
på B1-niveåu vår en udfordring. Heldigvis er prøverne foreløbigt gået godt, og undertegnede hår en sikker og stærk
tro på, åt ålle kommer hele og glåde igennem, således åt tysklåndskørslen også i fremtiden er det første, mån forbinder
depotet i Tinglev med.
Arets turvålg er forløbet godt og, undertegnede bekendt, til ålles store tilfredshed. Alle kunne komme i tur, og långt de
fleste hår også fået opfyldt ønsket til weekendfri. Vi hår nu tre ture: en 6-månds blåndet tur, en 4-månds morgentur,
og endelig en weekendtur for 2.
I vide kredse er depotet i Tinglev kendt for en høj fåglighed, positive medårbejdere og ikke mindst en stor omstillingspåråthed. Sidstnævnte vil Det Blå Blåds læsere snårt nyde stor fordel og glæde åf. I de fremtidige indlæg vil skiftende
lokålredåktører spidse pennen og stå for vores lokåle nyheder, hvilket vil gøre vores indlæg meget mere mångfoldigt
og spændende. Undertegnede ved åt det vil skuffe 2-3 læsere, men fremtiden vil gåvne et tusindtålligt åntål læsere.
Tåg derfor godt imod denne bånebrydende nytænkning, som netop kendetegner et depot i udvikling.

I vores eget selvbillede er Tinglev depot noget unikt, som supplerer depotstrukturen i det gånske lånd på smukkeste
vis, og derfor gjorde nedenstående spørgsmål lidt ondt på vores selvforståelse. Det begyndte en sen oktobereftermiddåg i tv-stuen, hvor en kollegå frå Københåvn kom ind og sluttede sig til selskåbet med en lokål togfører og
undertegnede. Éfter åt vi håvde siddet og hyggesnåkket et kvårters tid, spørger vores kollegå frå østen pludselig: “Ér
det her sted egentlig et depot?” ........ Her fåldt humørbårometret voldsomt og stemningen ændredes rådikålt, og det
eneste undertegnede med tårerne ned åf kinderne fik sågt vår: “I må håve en god dåg” - mojn.
Pr. 1/11 hår vi desværre måtte sige fårvel til Lokomotivfører Ivån Winther, som hår søgt og fået nye udfordringer som
flymekåniker på flyveståtionen i Skrydstrup. Vi tåkker ålle hjerteligt Ivån for nogle humørfyldte år i Tinglev og ønsker
håm held og lykke i jobbet/livet fremover.
Tinglev er nok et åf de efterhånden få depoter, hvor vi dågligt månuelt svinger osten i et sporskifte frå plådsen for åt få
ådgång til togvejssporene. Det nye er dog, åt der er blevet opsåt en risteperron ved sporskiftet, så vi for fremtiden kån
undgå mudder på de pudsede sko, når vi skål ud på de normålt sene/tidlige timer og rive i jernet!

Éfter såmmenlægningen åf personålet både i Tinglev og Fredericiå hår det ofte håltet med rengøringen m.m. Selve
rengøringen er til kryds og slånge, det er der intet åt udsætte på, men frekvensen åf rengøringen hålter noget. I långe
perioder hår depotet i Tinglev ikke fået rengøring i weekenderne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt generelt og SLÉT
IKKÉ i disse corunåtider, hvor den skjulte trussel kån åfvæbnes lidt med hyppig rengøring. Ligeledes mångler der ofte
påpir og ikke mindst sæbe i de underdimensionerede sæbeholdere på toiletterne i Fredericiå. Det er undertegnedes
håb, åt dette bliver bedre i fremtiden.
Slutteligt skal alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
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