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Odense depot 
Artiklen i Det Blå Blad 5-2019 om ”MVJ – udlicitering” sluttede med en konstatering af, at det 
næppe var Arrivas nye lokalaftaler, som ville gøre, at den enkelte afstod fra at søge over til 
dem. Løn er ikke alt, men udsigten til en lønfremgang på op til 5.000 kr. om måneden, gør bare 
ofte en forskel.  
 
Hvad der formentlig også gjorde en forskel, var det medlemsmøde lokalgruppen afholdt d. 18. 
december med deltagelse fra Dansk Jernbaneforbund, Arrivas ledelse og LPO Arriva. Her blev 
de nye lokalaftaler i Arriva gennemgået og Arriva fortalte noget om deres tanker for fremti-
den. Eneste større hængeparti efter mødet var, at Arriva mente, at lørdagsproduktionen på 
Svendborgbanen havde et så stort omfang, at de ikke turde garantere, at alle fri weekender 
ville komme til at ligge lørdag-søndag, hvilket skabte en del snak og frustration hen over jul og 
nytår. 
 
Uagtet dette havde 32 af depotets lokomotivførere, i henhold til den aftalte frivillighedsmodel, 
fremsat ønske om at skifte til Arriva, da regnebrættet blev gjort op kort efter nytår. Det var 
forlods meldt ud, at Arriva skulle bruge 34 mand (M/K). Det var samtidig aftalt, at de 2 tilba-
geværende lokomotivførere i Korsør skulle have buddet, hvis der var ledige pladser. Da de 
begge ønskede at skifte, opstod den lykkelige – og helt ærligt også overraskende – situation, at 
der var lige præcis det antal frivillige ansøgere, der var brug. Ikke én OK-ansat blev trykket 
over mod sin vilje, og ikke én tjenestemand blev afvist. Alle var glade, også virksomhederne. 
DSB stod ikke med nogen overtallige og Arriva fik udelukkende folk over, som selv havde søgt.  
 
Det er en succeshistorie ud over det sædvanlige og næsten for godt til at være sandt. Og selv-
følgelig kan der da opstå udfordringer endnu, selv om tilsagnene er bindende. Navnene på de, 
der skal over, skal først overleveres til Arriva d. 1. juni 2020. Der arbejdes i skrivende stund 
på at fremrykke denne dato, efter ønske fra Arriva. Til gengæld bliver navnelisten låst, således 
der ikke fyldes op, hvis der skulle opstå begrænset forfald blandt dem, der har søgt over  
 
Der skal herfra lyde en kæmpe tak og stor anerkendelse af det fremragende tillidsmandsar-
bejde, der er udført i lokalgruppen i Odense. Mange har bidraget, men især én fortjener ros, 
nemlig lokalgruppeformand, Kent Larsen Jensen. At medlemmerne kunne træffe en beslut-
ning på et rimelig oplyst grundlag, og med nogenlunde ro i maven, skyldes først og fremmest 
lokalgruppens indsats. En indsats som også DSB bør anerkende. 
 
Ca. 35 lokomotivførere i Odense bliver tilbage i DSB. Flere af dem har fremsat ønske om for-
flyttelse. Det er i skrivende stund uklart, hvor mange af ønskerne der imødekommes. Arbejdet 
med at sikre en afklaring for dem, der ønsker at blive tilbage i Odense, fortsætter. Lige nu lig-
ger ”aben” i Turudvalget, hvor der skal gennemføres en analyse af det fremtidige behov. Og så 
udestår der fortsat nogle svære drøftelser omkring fremtiden for Odense depot. LPO har afvist 
DSB’s krav om etablering af en satellittur under Fredericia. Ikke kun fordi, der ikke findes af-
taler om dette, men også fordi DSB ikke på noget tidspunkt har været i stand til at redegøre 
for, hvad kørsel i en satellittur betyder for den enkelte medarbejder i forhold til f.eks. turvalg 



og ferievalg. Og bestemt også fordi ledelsens tanker om etablering af satellitture næppe stop-
per med Odense.   
 
LPO knokler videre med at skabe afklaring for de berørte. Uanset forløbet af de kommende 
drøftelser, er det trods alt værd at huske på, at ingen af de tilbageværende bliver overtallige 
og ingen placeres længere væk end Fredericia, medmindre det aftales med den enkelte. Det er 
nok ikke konstateringer, der fremkalder jubelscener, men det er ikke desto mindre nogle af de 
problemstillinger, kollegerne i Struer har sloges med i det forløb, de har været igennem … 
 
Struer depot 
Kort før jul meddelte Arriva, at deres behov, ved overtagelsen af DSB’s kørsel i Nordvestjyl-
land til K21, ville blive 7 lokomotivførere. De meddelte samtidig, at arbejdsstedet ville blive 
Herning. Struer depots overenskomstansatte lokomotivførere ville naturligvis blive virksom-
hedsoverdraget. Derudover ville der blive fyldt op med tjenestemænd på udlån.  
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at meddelelsen var både overraskende og nedslå-
ende. Selv om Arriva fra start havde kredset om tallet 7, havde de fleste med kendskab til det 
lokale produktionsomfang, nok forestillet sig et noget større antal. Men sådan skulle det altså 
ikke være. Det gav anledning til en trist jul i mange lokomotivførerhjem og anledning til en del 
ekstraarbejde for såvel DSB, som LPO, idet der nu pludselig var brug for at finde en noget 
mere omfattende løsning for at undgå overtallighed, end oprindeligt forudset. 
 
Med 37 lokale lokomotivførere på Struer depot, 11 på vej til Midtjyske Baner, 7 med garanti 
for ansættelse i Arriva og en aftale om 14 lokomotivførere placeret i en Struer-vendt Frederi-
cia tur, var der brug for at finde gode – og kreative – løsninger for op til 5 kolleger. 
 
Disse gode og kreative løsninger blev (op)fundet i løbet af januar måned, således det i skri-
vende stund er lykkedes at få alle udeståender på plads. I LPO glæder vi os over klaverets 
sorte tangenter og viljen til at spille på disse, når behovet har været der. Tak til DSB’s mand på 
”Projekt MVJ – udlicitering”, Leif Fabrin, og mange andre gode kræfter i DSB, hos Midtjyske 
Baner og i Dansk Jernbaneforbund. Uden den velvilje, vi har mødt disse steder, var vi næppe 
nået i mål med en løsning, som sikrer alle lokomotivførere i Struer et grundlag for en fornuftig 
fremtid i nærheden af deres bopæl. Ovenikøbet en løsning som sikrer de berørte et accepta-
belt indtægtsgrundlag, uagtet om løsningen er en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
pension. 
 
Tilbage udestår nu alene en afklaring af, hvilke tjenestemænd, der følger depotets tilbagevæ-
rende overenskomstansatte lokomotivførere over i Arriva. Dette afklares i nær fremtid efter 
anciennitet og frivillighed.  
 
Historien om DSB’s lokomotivførerdepot i Struer går på hæld og en væsentlig arbejdsplads i 
byen forsvinder snart. Tilbage står næsten 150 års jernbanehistorie. En del af denne vil blive 
søgt indfanget på det lokale jernbanemuseum, hvor der er planer om store udvidelser. Et så-
dant sted bør der i sagens natur være en kustode. Også det er der tænkt på, da ovennævnte 
store kabale skulle gå op. Måske Det Blå Blad på et tidspunkt i 2021 får lejlighed til at bringe 
en artikel om dette. Indtil da forbliver navnet en hemmelighed …  


