
Corona – igen, igen … 

 

Af: Peter Kanstrup, områdegruppeformand 

 

Vi har de seneste numre af Det Blå Blad fulgt Corona-situationen og søgt at skabe et øjebliks-

billede ved at fokusere på ét af de mange forhold, som rører sig i virksomheden netop nu. 

Over tid er dette (heldigvis) skiftet, og noget er – efter en periode i gode rammer – tilbage ved 

start. Og det med den cirkulære udvikling og oplevelsen af at være tilbage ved start, er måske 

en del af Coronaens inderste væsen. Den nedlukning, vi er i skrivende stund, bringer i hvert 
mindelser om den første nedlukning. Ganske vist nu iblandet håb, pga. vaccinernes snarlige 

udbredelse, men også præget af en enorm træthed og higen efter en HELT ALMINDELIG 

HVERDAG.  

 

Og måske er det trætheden, der skygger for det klare blik, også i ledelsen, når vi kradser lidt i 

overfladen i forhold til de beslutninger, der ligger til grund for at trække ”Driftskritisk-kortet”. 

Nuvel, man kan ikke være enig i alt, men vi har i LPO faktisk strakt os ret langt for at spille 

med. Vi har forståelse for, at lokomotivførerne må acceptere udfordringer med antal, plads-

forhold og afstandskrav, hvor DSB har behov for at gennemføre uddannelse, som er certifikat 

afhængigt. Hvor en udsættelse betyder, at der er medarbejdere, som mister retten til at udføre 

sikkerhedsklassefiseret arbejde, og hvor tab af certifikat – hvis der er mange nok i den situa-

tion – på sigt fører til togaflysninger grundet personalemangel. Vi har accepteret, at EB-ud-

dannelsen fortsætter, selv om den jo streng taget ikke er driftskritisk. En udsættelse af EB-ud-

dannelsen vil i den sidste ende blot føre til en forsinket indfasning af de nye lokomotiver og 

forlænget kørsel med de rygende og støjende ME-lokomotiver. Det er bestemt ikke ønskvær-

digt set fra miljøperspektiv, men det er heller ikke det, Corona-restriktionerne handler om. De 

handler om beskyttelse af liv og sundhed, her og nu.  

 

Forståelsen lider imidlertid et knæk, når der plæderes for, at gennemførelsen af de nye kolle-

gers grunduddannelse er driftskritisk. LPO har stor sympati for, at man som lokomotivfører 

under grunduddannelse har et ønske om at gøre denne uddannelse færdig, men driftskritisk? 

Ikke lige nu i hvert fald. Virksomhedens ledelse har meldt ud, at der er et stort antal overtal-
lige lokomotivførere, så det eneste man har ud af at forcere grunduddannelsen må jo – i logisk 

konsekvens af ledelsens udmelding – være, at der blot kommer flere lokomotivførere, der skal 

holde RDO. Og er antallet af lokomotivførere, som bor langt fra tjenestested, stort nok, ja så vil 

den umiddelbare konsekvens være, at RDO holdes på depotet og smitterisikoen dermed sti-

ger.   

 

Og helt galt går det, når det gælder afholdelse af praktisk efteruddannelse på litra (EUP). Her 

mødes vi med en argumentation om, at EUP er driftskritisk for virksomheden, idet man ellers 

risikerer at stå uden efteruddannede LKF engang i efteråret. Men er det – da der jo ikke er ud-

løbsdato for EUP – også rigtigt? Og hvor er forskellen lige i forhold til udskydelsen af det andet 

ikke certifikatgivende ben i vores efteruddannelse, nemlig EVAK. Her har myndighederne alle-

rede givet en dispensation, så hvorfor ikke gøre noget tilsvarende omkring EUP? 

  



Hvorfor skal man som lokomotivfører – i en tid hvor alt handler om at begrænse smittespred-

ningen – stå 4-5 mand (M/K) tæt sammen i et førerrum, ved en eltavle, et apparatskab eller 

andre snævre betjeningssteder på toget, hvor kørelæreren skal vise anvendelse / håndtering i 

praksis? Signalet er helt forkert i forhold til det myndighederne p.t. prædiker vedr. virusbe-

kæmpelse og de afstandskrav vi oplever andre steder, både på arbejdspladsen og i samfundet. 

  

Og hvad er egentlig det praktiske problem med en udsættelse af EUP? Lad os for kort stund 

lige få proportionerne på plads. Der er lidt over 1000 LKF i Drift F&R som skal på EUP hvert 3. 

år. Det svarer til ca. 350 pr. år. EUP er fordelt ud på ca. 7 af årets 12 måneder (oktober til april, 
begge inkl.). Det svarer til ca. 50 LKF på EUP pr. md. Selv hvis det går helt galt med vaccine-

programmet og EUP må udskydes til efteråret og man dermed taber to måneders uddannelse 

(i marts og april), vil det opbyggede efterslæb kun blive på ca. 100 LKF. De skal så uddannes 

ekstra i efteråret 2021 og foråret 2022, fordelt på den normale uddannelsesperiode på 7 md. 

(oktober – april, inkl.). Det svarer til ca. 15 ekstra pr. md. eller knap 1 LKF ekstra pr. potentiel 

uddannelsesdag i perioden (mandage til torsdage). Og det vel og mærke i kalendermåneder, 

hvor DSB’s egen personaleprognose visse måneder udviser et overskud på over 100 LKF! 

  

Om nogen finder en sådan udsættelse driftskritisk, skal vi lade være usagt. Det som til gen-

gæld ikke skal være usagt, er den potentielle smitterisiko og arbejdsmiljølovens §38, citat: 

”Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundheds-

mæssigt er fuldt forsvarligt”. Ja, goddaw do … 

 

Er der så slet ikke noget positivt. Jo da. Faktisk får LPO forbløffende få klager fra instruktører, 

kørelærere og kursister. Om det skyldes den almindelige Corona-træthed, eller det er glæden 

over muligheden for socialt samvær med nogle kollegaer i undervisningssituationen, som 

overskygger bekymringen for Corona-smitte, vides ikke. Og i øvrigt er det måske heller ikke 

superrelevant. For det ændrer ikke en tøddel ved denne artikels grundpointe, at begrebet 

”Driftskritisk” har været udsat for et regulært overgreb. Hvis begrebet kan vrides og drejes 

efter forgodtbefindende, og dermed miste sin værdi, må vi tage det til efterretning. Måske vi 

selv – når vi i LPO står med store udfordringer med vores arrangementer og virke – bare skal 

tage ved lære og gennemføre det, vi ikke finder betimeligt at udsætte.  


