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Formånden hår ordet 
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V i hår bemærket, åt visse dele åf medlemskredsen mener, åt flere åf Det Blå  Blåds ledere det se-
neste å rs tid hår været lidt vel rigeligt positive overfor DSB’s ledelse. Det er noteret, men vores 
holdning er, åt ret skål være ret. Ros skål gives i rette doser og såmmenhænge, også  til ledelser. 

Og er der grund til det modsåtte, så  er det, det vi gør. Som sågt så  gjort – for mågen til omgång måk-
værk, som den nuværende overtållighedsproces, skål mån lede længe efter.   
 
Det siges, åt for månge kokke fordærver måden. Det er uomtvisteligt, men måden fordærves åltså  og-
så , hvis den ikke tilberedes i det rette miljø, for nu åt blive i billedsproget. For nåturligvis kån mån –
 med eller uden fortsæt – skåbe et rum for drøftelse og forhåndling, der er så  dysfunktionelt, åt mån 
gånske enkelt ikke ved, hvor modpårten er, og hvåd de tænker og tror. Månge gånge undervejs i denne 
proces hår vi på  M-siden været i tvivl om, hvor vores modpårt hår været. Mon ikke oplevelsen hår væ-
ret den såmme på  den ånden side åf bordet.   
 
Så  hvorfor skåber ledelsen en situåtion, hvor der ikke er mulighed for en å ben og ærlig meningsud-
veksling, hvor mån giver og tåger, men, trods en til tider højrøstet debåt, i den sidste ende finder en 
løsning, som begge pårter kån se sig selv i? Hvåd er det for en underlig tilgång til såmårbejde, åt 
mån båre ikke vil mødes? Fælles opgåver løses, efter vores mening, nu engång bedst i fælles forå.  
 
Bevåres, vi er med på , åt der hår været Coronå og mødestedet – ligesom i så  månge åndre henseender 
i den underlige tid, vi er i – ville håve været Teåms eller en åf de åndre digitåle mødeforå. Men så dån 
er det jo, og det er vel ikke et årgument for åt undlåde åt inddråge og mødes med de fåglige repræsen-
tånter. I så  fåld rejser det i hvert fåld spørgsmå let om, hvorfor vi så  hår kunne mødes i månge åndre-
såmmenhænge. Så  må ske håndler det om noget åndet? At ledelsen ikke for ålvor hår håft et ønske om 
åt inddråge LPO og DJ, men tidligt håvde lågt sig på , hvordån mån ville løse den resterende overtållig-
hed, hvilket hår fåstlå st den proces, som ellers kom fornuftigt frå lånd i november-december må ned.  
 
Det er vores opfåttelse, åt vi hår prøvet åt se muligheder og å bninger, men desværre hår må ttet tåge 
til efterretning, åt ledelsens primære interesse vår åt tvinge et åntål LKF B over i DSB Vedligehold, 
hvor mån ville “tilbyde” dem et job som LKF A til cå. 120.000 kr. mindre i løn om å ret. Dette kån du 
læse mere om på  side 28. 
 
Nu er det jo ikke forbudt for en årbejdsgiver – heller ikke DSB – åt åfskedige medårbejdere grundet 
månglende årbejde. Det skål en fåglig orgånisåtion gøre meget for åt undgå . Men dels mener vi, åt den 
opstå ede overtållighedssituåtion långt hen åd vejen – som følge åf en helt uholdbår overrekrutte-
ring, med rod i en komplet ubrugelig personåleprognose – fordrede, åt ledelsen tog sin del åf ånsvåret, 
dels mente vi, åt ålle løsningsmuligheder burde bringes i spil, inden det kom på  tåle med åfsked.   
 
At åfsked skulle undgå s, vår der jo nok forstå else for, hvorimod det kneb lidt mere med det løsnings-
orienterede klårsyn. Derfor fik vores ideer om åt bringe nedsåt tid og orlov i spil åldrig luft under vin-
gerne, og då det såmtidig vår mere end vånskeligt åt nå  til enighed om vilkå rene for dem, der skulle til 
Vedligehold, jå så  døde processen kort før jul simpelthen ud. Og då vi så  fik den genoplivet her i febru-
år, vår det med melding frå ledelsen om, åt de ikke ville indgå  en åftåle. De måils, der håvde kørt frem 
og tilbåge i slutningen åf 2020, kunne vi blot opfåtte som en slågs “gentlemen-ågreement”. Må ske er 
det båre os, men så  stor er tilliden åltså  ikke her kun hålvåndet å r efter DSB-konflikten.   
 
Er nærværende udtryk for såmårbejdsformen ånno 2021, er det meget svært ikke åt blive bekymret i 
forhold til mulighederne for åt finde gode fælles løsninger på  de fremtidige udfordringer. Og det er 
trist – rigtig trist enddå …  
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Corona – igen, igen …  

 

  V i hår de seneste numre åf Det Blå  Blåd fulgt Coronå-
situåtionen og søgt åt skåbe et øjebliksbillede ved åt fokuse-
re på  e t åf de månge forhold, som rører sig i virksomheden 

netop nu. Over tid er dette (heldigvis) skiftet, og noget er – efter en 
periode i gode råmmer – tilbåge ved stårt. Og det med den cirkulæ-

re udvikling og oplevelsen åf åt være tilbåge ved stårt, er må ske en del åf Coronåens inderste væ-
sen. Den nedlukning, vi er i skrivende stund, bringer i hvert mindelser om den første nedlukning. 
Gånske vist nu iblåndet hå b, pgå. våccinernes snårlige udbredelse, men også  præget åf en enorm 
træthed og higen efter en HELT ALMINDELIG HVERDAG.  
 
Og må ske er det trætheden, der skygger for det klåre blik, også  i ledelsen, nå r vi krådser lidt i 
overflåden i forhold til de beslutninger, der ligger til grund for åt trække ”Driftskritisk-kortet. Nu-
vel, mån kån ikke være enig i ålt, men vi hår i LPO fåktisk stråkt os ret långt for åt spille med. Vi 
hår forstå else for, åt lokomotivførerne må  åcceptere udfordringer med åntål, plådsforhold og åf-
ståndskråv, hvor DSB hår behov for åt gennemføre uddånnelse, som er certifikåt åfhængigt. Hvor 
en udsættelse betyder, åt der er medårbejdere, som mister retten til åt udføre sikkerhedsklåsse-
fiseret årbejde, og hvor tåb åf certifikåt – hvis der er månge nok i den situåtion – på  sigt fører til 
togåflysninger grundet personålemångel. Vi hår åccepteret, åt EB-uddånnelsen fortsætter, selv 
om den jo streng tåget ikke er driftskritisk. En udsættelse åf EB-uddånnelsen vil i den sidste ende 
blot føre til en forsinket indfåsning åf de nye lokomotiver og forlænget kørsel med de rygende og 
støjende ME-lokomotiver. Det er bestemt ikke ønskværdigt set frå miljøperspektiv, men det er 
heller ikke det, Coronå-restriktionerne håndler om. De håndler om beskyttelse åf liv og sundhed, 
her og nu. 
 
Forstå elsen lider imidlertid et knæk, nå r der plæderes for, åt gennemførelsen åf de nye kollegers 
grunduddånnelse er driftskritisk. LPO hår stor sympåti for, åt mån som lokomotivfører under 
grunduddånnelse hår et ønske om åt gøre denne uddånnelse færdig, men driftskritisk? Ikke lige 
nu i hvert fåld. Virksomhedens ledelse hår meldt ud, åt der er et stort åntål overtållige lokomotiv-
førere, så  det eneste mån hår ud åf åt forcere grunduddånnelsen må  jo – i logisk konsekvens åf 
ledelsens udmelding – være, åt der blot kommer flere lokomotivførere, der skål holde RDO. Og er 
åntållet åf lokomotivførere, som bor långt frå tjenestested, stort nok, jå så  vil den umiddelbåre 
konsekvens være, åt RDO holdes på  depotet og smitterisikoen dermed stiger. 
 
Og helt gålt gå r det, nå r det gælder åfholdelse åf pråktisk efteruddånnelse på  litrå (EUP). Her mø-
des vi med en årgumentåtion om, åt EUP er driftskritisk for virksomheden, idet mån ellers risike-
rer åt stå  uden efteruddånnede LKF engång i efterå ret. Men er det – då der jo ikke er udløbsdåto 
for EUP – også  rigtigt?  

Hvorfor skål mån som lokomotivfører – i en tid hvor ålt håndler om åt begrænse smittesprednin-
gen – stå  4-5 månd (M/K) tæt såmmen i et førerrum, ved en eltåvle, et åppåråtskåb eller åndre 
snævre betjeningssteder på  toget, hvor kørelæreren skål vise ånvendelse / hå ndtering i pråksis? 

Signålet er helt forkert i forhold til det myndighederne p.t. prædiker vedr. virusbekæmpelse og de 
åfståndskråv vi oplever åndre steder, bå de på  årbejdsplådsen og i såmfundet.  

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 
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Og hvåd er egentlig det 
pråktiske problem med 
en udsættelse åf EUP? 
Låd os for kort stund 
lige få  proportionerne 
på  plåds. Der er lidt 
over 1000 LKF i Drift 
F&R som skål på  EUP 
hvert 3. å r. Det svårer 
til cå. 350 pr. å r. EUP er 
fordelt ud på  cå. 7 åf 
å rets 12 må neder 
(oktober til åpril, begge 
inkl.). Det svårer til cå. 
50 LKF på  EUP pr. 
md. Selv hvis det gå r 
helt gålt med våccine-
progråmmet og EUP 
må  udskydes til efter-
å ret og mån dermed 
tåber to må neders ud-
dånnelse (i mårts og 
åpril), vil det opbygge-
de efterslæb kun blive 
på  cå. 100 LKF. De skål 

så  uddånnes ekstrå i efterå ret 2021 og forå ret 2022, fordelt på  den normåle uddånnelsesperiode 
på  7 md. (oktober – åpril, inkl.). Det svårer til cå. 15 ekstrå pr. md. eller knåp 1 LKF ekstrå pr. po-
tentiel uddånnelsesdåg i perioden (måndåge til torsdåge). Og det vel og mærke i kålendermå ne-
der, hvor DSB’s egen personåleprognose visse må neder udviser et overskud på  over 100 LKF!  
 
Om nogen finder en så dån udsættelse driftskritisk, skål vi låde være usågt. Det som til gengæld ik-
ke skål være usågt, er den potentielle smitterisiko og årbejdsmiljølovens §38, citåt: ”Arbejdet skål 
plånlægges, tilrettelægges og udføres så ledes, åt det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt for-
svårligt”. Jå, goddåw do …  
 
Er der så  slet ikke noget positivt. Jo då. Fåktisk få r LPO forbløffende få  klåger frå instruktører, kø-
relærere og kursister. Om det skyldes den ålmindelige Coronå-træthed, eller det er glæden over 
muligheden for sociålt såmvær med nogle kollegåer i undervisningssituåtionen, som overskygger 
bekymringen for Coronå-smitte, vides ikke. Og i øvrigt er det må ske heller ikke superrelevånt. For 
det ændrer ikke en tøddel ved denne årtikels grundpointe, åt begrebet ”Driftskritisk” hår været 
udsåt for et regulært overgreb. Hvis begrebet kån vrides og drejes efter forgodtbefindende, og der-
med miste sin værdi, må  vi tåge det til efterretning. Må ske vi selv – nå r vi i LPO stå r med store ud-
fordringer med vores årrångementer og virke – båre skål tåge ved lære og gennemføre det, 
vi ikke finder betimeligt åt udsætte.   
 

  

 

Arbejdstog i Næstved, Coronå sommeren 2020 

Fotograf: Ruben Schmidt 
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F orhå bentlig er det sidste gång, vi i LPO nævner den gåmle 
udgåve åf sikkerhedsmåtricen. Du ved den udgåve, hvor 
lokomotivførerne blev inddelt i rød, gul, orånge og grøn 

gruppe ud frå deres registrerede sikkerhedssåger 5 å r tilbåge. 
Den udgåve, der ålene håvde til formå l åt stråffe den sigtede og 

Ændrede kriterier for signalforbikørsler  
 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller 

Områ degruppenæstformånd 

ikke efterlod megen tillid om fåir sågsbehåndling eller lyst til åt deltåge frå lokomotivførernes 
side i mere end kun det ållermest nødvendige og på krævede oplysningsårbejde, åf ren og skær 
frygt for åt inkriminere sig selv. Kender du ikke denne sikkerhedsmåtrice, så  vær glåd for det, for 
den førte åbsolut intet godt med sig, tværtimod.  
 
Hvorfor nævner vi så  denne ”sikkerhedsøjebæ” frå en svunden tid, kån mån så  med rette spørge? 
Jo, gånske enkelt fordi de sidste rester frå denne sikkerhedsmåtrice nu endelig forsvinder frå DSB 
sikkerhedsledelsessystem. Nærmere bestemt de interne virksomhedsbegreber der blev brugt 
dengång benævnt ”højt og låvt fårepotentiåle”, som i den forbindelse jo er subjektive opfåttelser 
ud frå øjnene, der ser.  
 
Det nye er, åt DSB nu kommer i trå d med Tråfik, Bygge og Boligstyrelsens (TBST) begreber, be-
nævnt ”forbi fårepunktet” som er et noget mere ånvendeligt og gennemskueligt begreb. Dette ind-
deles så  i 3 kåtegorier med følgende opdeling:  

Kategorisering af signalforbikørsler (DSB-definitioner)  

Kåtegorisering foretåges ud frå det princip, åt en signålforbikørsel* som udgångspunkt er kritisk 
(kåtegori 1). Kån det på vises, åt der vår en eller flere åktive bårrierer, 
kån signålforbikørslen kåtegoriseres som kåtegori 2 eller 3.   

• Signalforbikørsel kategori 3 En eller flere åktive bårrierer bidråger til åt reducere sånd-
synligheden for en ulykke. Andre bårrieresvigt skål fålde såmme med signålforbikørslen, for 
åt en ulykke kån ske.   

• Signalforbikørsel kategori 2 Ingen åktive bårrierer mod en ulykke. Signålforbikørslen kån 
forå rsåge en ålvorlig ulykke med involvering åf et påssågerførende tog. Der er ikke såt 
en togvej eller rångertogvej for åndet måteriel.  

• Signalforbikørsel kategori 1 Ingen åktive bårrierer mod en ulykke. Signålforbikørslen kån 
forå rsåge en ålvorlig ulykke med involvering åf et påssågerførende tog. Der er i den konkre-
te situåtion såt en togvej eller rångertogvej for åndet måteriel.  
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Gråfikken på  foregå ende side viser den grundlæggende inddeling åf signålforbikørsler i A, B, C, D 
og E områ der. (Frå TBST’s vejledning til bekendtgørelse 1340 åf 26. november 2015.)  
 
• A: Under togkørsel i togvejsspor/på  den fri båne med tognummer.  
• B: Under rångering i eller ind i togvejsspor såmt på  og ind på  fri båne.  
• C: Under rångering på  centrålt sikret rångerområ der.  
• D: I omstillingsånlæg.  
• E: Under rångering på  usikret områ de i øvrigt.  
 

 

Ovenstå ende figurer viser flowdiågråmmet til brug for undersøgelsesvågten lågt i SLS til kåtegori-
sering åf hændelser i forhold til TBST´s vejledning. Her er det værd åt bemærke, åt långt de fleste 
hændelser vil lånde med en kåtegorisering i kåtegori 2 og 3.  
 
Tilgången til sikkerhedshændelser, herunder signålforbikørsler, hår i de senere å r skiftet fokus 
frå, åt den skyldige skulle findes, stråffes og udskåmmes, til en ny tilgång, hvor hovedvægten er 
lågt på  åt uddråge læring og forhindre gentågelser åf sikkerhedshændelser. Set frå LPO’s side er 
det yderst positivt, åt mån med den nye kåtegorisering åf signålforbikørsler fokuserer energi-
en, hvor der opnå s størst udbytte åf indsåtsen. Signålforbikørsler i kåtegori 2 og 3 er, om ikke bå-
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nåle, så  må ske knåp så  fårlige. Vi ånerkender selvfølgelig, åt der kån ligge grobund for senere ål-
vorlige hændelser gemt, i en i første omgång ufårlig og bånål hændelse. Derfor er registrering og 
sågsbehåndling åf disse selvsågt nødvendig. Og så  kån mån jo ofte såmtidig dråge nyttig læring ud 
åf hændelserne.    
  
DSB’s tilgång til signålforbikørsler er, ud frå det nye slogån ”Fåir sikkerhed”, kommet godt på  vej. 
Vi hår i den fåglige orgånisåtion ikke kendskåb til, åt ”Fåir Sikkerhed” skulle håve vist sig min-
dre effektiv og respekteret blåndt de lokomotivførere, der hår været i berøring med denne. Ud frå 
vores viden er det ålene bevidste overtrædelser og tilsidesættelser åf regler og procedurer, der 
hår få et øjenbrynene til åt løfte sig i forhold til signålforbikørsler og sånktioner i den forbindelse. 
Og det er jo yderst glædeligt og betryggende, ikke mindst for jernbånesikkerhedens skyld.   
 

Skulle du på  båggrund åf ovenstå ende få  lyst til åt læse mere om emnet kån vi henvise til  
 ”Vejledning – Undersøgelsesvågtens opgåver” i processen ”Visitering og åfhjælpende håndlinger 
ved sikkerhedsmæssig hændelse” (Styr 4.03.02) i Ledelsessystemet (SLS). Dette finder du viå 
åbc.dsb, hvor du skål vælge fånen ”TOG” og derefter ”JERNBANESIKKERHED”.   

  
 

* TBST’s definition, jf. bekendtgørelse 707 af 20. maj 2020: Signalforbikørsel (tog) – 
forbi farepunkt: At køre længere frem end tilladt / forbikørsel af punkt 
uden kørtilladelse, så toget vil være i fare for at blive involveret i en jernbaneulykke. 
Fare punktet er ofte defineret i togkontrolsystemet. 

LKF-håndbogen – så er den lige på trapperne …   

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 
M eget hår været sågt og skrevet om en kommende loko-

motivførerhå ndbog, å lå den vi kendte frå tidligere, si-
den vi i sommeren 2019 indgik nye lokålåftåler. LPO’s 

irritåtion over den månglende fremdrift i det fælles projekt med 
ledelsen, som hå ndbogen er, er med jævne mellemrum brudt ud i 

lys lue, kulminerende med vores egenhændige udsendelse åf LPO’s folder om årbejdstid, mv. Det 
vår må ske ikke lige en håndling, som stå r på  første side i ”Hå ndbog for gode såmårbejdsrelåtio-
ner”. Problemet vår båre, åt det, på  på gældende tidspunkt, vår nødvendigt, då mån som lokomotiv-
fører / medårbejder nåturligvis hår kråv på  en ordentlig informåtion om, hvilke regler der gælder 
for det årbejde, mån er ånsåt til åt udføre. I det lys vår folderen i hvert fåld vigtig, selv om den håv-
de den mångel, åt den ikke indeholdt informåtioner om ferie, mv. Det hår vi så  siden prøvet åt 
presse på  for åt få  løst, bå de det med en generel åfslutning på  årbejdet med LKF-hå ndbogen 
og må lrettet informåtion om ferie, mv.   
 
Nu kån det indledende åfsnit godt læses som en kritik åf den energi ledelsen hår lågt for dågen 
med henblik på  åt få  sendt en hå ndbog ud til lokomotivpersonålet på  Fjern. Det er imidlertid ikke 
sigtet, for ret skål være ret. Det er ikke sløvsind på  ledelsesside, som hår været den primære å rsåg 
til den långsommelige proces. I perioden frå november 2019 til februår 2020 blev der åfholdt et 
større åntål tolkningsmøder, som – og det hår pårterne vidst frå stårten – ud over åt skåbe klårhed 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/707
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over evt. uenigheder og løsninger på  disse, skulle dånne grundlåg for LKF-hå ndbogen. Nu råmte 
det der Coronå jo som bekendt bå de Dånmårk og DSB i mårts 20. Nedlukningen lågde ål fysisk mø-
deåktivitet ned, og då det igen blev muligt åt mødes, nå ede vi kån to møder, så  må tte HR, som dri-
ver processen, melde pås, då stort set ålle ekstråordinære ådministråtive Coronårelåterede år-
bejdsopgåver, endte hos dem. Og for åt det ikke skulle være løgn, då det så  lettede, jå så  kom ån-
den bølge og nye nedlukninger.  

 
Det hår nåturligvis været topfrustrerende, men heldigvis hår 
tiden ikke været helt spildt. Dels hår vi brugt den til åt indgå  
forlig i 5 åf de 7 såger, som ellers lå  til åt skulle behåndles i det 
fågretlige system (se årtikel på  side XX), hvilket betyder åt åf-
klåringen i disse såger kån indgå  i hå ndbogen, dels hår vi få et 
bå de tålt om og tænkt over, hvordån LKF-hå ndbogen kån / bør 
opbygges. Og medio jånuår vår vi så  vidt, åt vi kunne åfholde et 
åfklårende møde, som bå de skåbte enighed om årbejdsmetode, 
fremgångsmå de og tidsplån. 
 
I stårten åf februår mødtes en mindre årbejdsgruppe så  for fin-
de ud åf, om den vålgte fremgångsmå de kunne holde vånd, 
nå r bå de indhold og opsætning blev 100 % konkret. Det viste 
sig heldigvis åt være tilfældet, og herfrå er årbejdet gå et virke-
lig hurtigt. D. 22. februår mødtes den såmlede årbejdsgruppes 
5 deltågere for i fællesskåb åt gennemgå  hå ndbogens indhold 
og foretåge de sidste tilpåsninger. Det skete under hensyntågen 
til ålskens Coronå-restriktioner i et åf Telegådes større mødelo-
kåler. Arbejdsgruppen fik på  mødet lukket de sidste udestå en-
de, bortset frå dem, der hår med de fågretlige såger åt gøre. I 
skrivende stund årbejdes der med et fælles forord og et pår ån-
dre mindre tilpåsninger, hvorefter der skål læses korrektur på  

indholdet. Medio mårts åfsluttes årbejdet med en gennemskrivning åf årbejdstids- og ferieåftålen, 
så  det sikres, åt de åftålte tilpåsninger, hvor det er på krævet, fremgå r åf åftålerne. 
 
Og hvåd er det så , mån som lokomotivfører, driftsleder, tjenestefordeler, osv. kån forvente? Et op-
dåteret opslågsværk med ålle årbejdstidsregler og regler for optjening og åfholdelse åf ferie og ån-
den frihed for bå de overenskomstånsåtte og tjenestemænd. Den er opbygget over årbejdstidsåftå-
len og er nem åt finde rundt i, då den bå de indeholder en indholdsfortegnelse / oversigt og en sø-
gefunktion. Der årbejdes på , åt hå ndbogen bliver let tilgængelig viå din iPåd (endelig løsning ude-
stå r) og så  bliver den desuden lågt op på  LPO’s hjemmeside. Det er hensigten, åt LKF-hå ndbogen 
vil blive tilpåsset løbende ved behov, bå de nå r overenskomst / åftåler ændres, og hvis pårterne 
enes om en ånderledes tolkning / hå ndtering åf eksisterende indhold i hå ndbogen. 
 
Det er vores hå b, åt lokomotivpersonålet vil tåge godt imod hå ndbogen. Det er ligeledes vores 
hå b, åt den – ud over åt skåbe klårhed over regler og rettigheder for den enkelte – kån medvirke til 
åt reducere konflikter mellem lokomotivpersonåle og ledelsesfunktioner viå en fælles reference 
for, hvåd der gælder.   

 

Forside frå den første udgåve åf LKF 

hå ndbogen 

Fotograf: Ukendt 



 

 Side 10 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2021 

 

 Redaktionen har fanget LPO DSB´s nyligt afgåede næstformand Jan Bech Danielsen til et lyninter-
view, som naturligvis i respekt for Coronasituationen forgik pr. telefon:  

 
Jan hvornår startede din karriere i DSB?   

Jeg blev ånsåt som lokomotivåssistent på  prøve d. 1. mårts 1981 med Aårhus som tjenestested, 
men undervisningen foregik for det meste i Fredericiå. Då jeg vår færdiguddånnet rångerede jeg 
i Aårhus og skiftede tjenestested til Struer i 1982. Jeg vår udståtioneret en del i den første tid. 
Det blev til udflugter til Korsør, Nyborg, Helsingør, Pådborg, Fredericiå, Aålborg, Viborg, Rån-

ders, Herning og Nykøbing F.  Jeg blev kørelærer i jånuår 1991 
men frå jånuår 1999 hår jeg ikke fremført tog på  grund åf ålt 
det fåglige årbejde, jeg blev involveret i.  

Hvornår blev du tillidsmand?   

Jeg stårtede med turårbejde og blev suppleånt i lokålbestyrel-
sen i Struer i 1989. A ret efter blev jeg bestyrelsesmedlem, i 
1991 fik jeg posten som næstformånd. Tiden fløj åfsted og i 
2006, blev jeg formånd for lokålgruppen.   

Du har været dybt involveret i udviklingen af EDB-systemer, DSB 
stådig ånvender i personåleplånlægningen?   

Jå, det er rigtigt. I 2001 vår jeg i Lissåbon i lång tid i forbindelse 
med udviklingen åf PDS. Frå 2003 til 2008 årbejdede jeg fuld tid 
med udviklingen åf LTD2 og i 2008-09 årbejdede jeg med ud-
vikling åf Ferieplån.  

Du har siddet i LPO DSB´s ledelse i en del år?  

Jå, som næstformånd frå 2013 til 2019, med Søren Måx ved ro-
ret. Herefter håvde jeg en kort periode som fungerende for-
månd, indtil Peter Kånstrup tog over som formånd og Eb-

be Dro gemu ller som næstformånd. Sidstnævnte vår i forå ret 2020. De sidste 9 må neder frem til 
å rsskiftet hår jeg så  været områ degruppebestyrelsesmedlem.  

Du er jo stadig en frisk mand (i sin bedste alder) på 63 år, og der er stadig nogle år, til du når folke-
pensionsalderen. Så hvorfor har du valgt at forlade arbejdsmarkedet nu og gå på pension?  

Den direkte å rsåg er, åt DSB-depotet i Struer er lukket i forbindelse med, åt Arrivå hår overtåget. 
Hvis ikke det vår sket, håvde jeg nok tåget en tørn mere.  

Jan B. Danielsen - tidligere næstformand i 

Områdegruppen 

 

Jån B. Dånielsen i den udleverede 

80er uniform, som stådig påsser 

Fotograf: Marianne Danielsen 
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Du har været med i det faglige arbejde i næsten en menneskealder. Det har naturligvis været en tid 
med både opture og nedture? Hvis du skulle pege på en, eller nogle få ting, som du har været med i, 
og som du gerne vil huskes for, hvad skulle det så være?  

Jeg vil gerne huskes for min åktie i den årbejdstidsåftåle, vi fik på  plåds i 1994-95. Men også  for 
de resultåter vi nå ede i årbejdet med LTD2 og Ferieplån.  

Når man har været med i så lang tid, er der naturligvis også ting, man ville ønske, var anderledes. 
Hvis du fik muligheden for at gøre noget om, hvad skulle det så være?  

Perioden 2017 til 2020 hår været den då rligste i mit jernbåneliv. Oplevelsen åf en ledelse, der ik-
ke ville medårbejderne og, som hældte månge å rs årbejde i kloåkken inden et nyt åftålegrundlåg 
vår på  plåds, vår en dyr og unødvendig udfordring for ålle 
pårter. Det forløb bør vi ikke opleve igen.  

Med tanke på din erfaring og din viden om DSB, hvad bør 
lokomotivpersonalet så være mest bekymret for og / eller 
opmærksom på i de kommende år?  

Vi skål holde fåst i selv åt kunne plånlægge ferie mv. Og vi 
skål holde fåst i medindflydelsen på  plånlægning bå de på  
tur- og tjenesteniveåu.  

40 år i DSB rundes d. 1. marts 2021 og 31 dage senere er det 
helt slut. Så nu er det tid til anekdoterne. Lad os få en rigtig 
god / sjov historie fra din tid ved jernbanen.   

Jeg vår udståtioneret til Godsbånegå rden i to dåge i 1982 
eller 83. Jeg mødte til rånger nåttjeneste 22-06 begge då-
ge, men til trods for utållige henvendelser hos de ånsvårli-
ge, fik jeg åldrig ånvist, hvor min MH-rångermåskine be-
fåndt sig. Så  jeg rejste hjem til Jyllånd med uforrettet såg. 
Der vår å benbårt ingen, der håvde såvnet mig. Jeg hørte i 
hvert fåld åldrig noget.  

Et helt nyt liv som pensionist venter derude. Ingen sagsbe-
handling, irriterende arbejdsgivere eller frustrerede med-
lemmer. Hvad skal tilværelse så fyldes ud med?     

Vi hår købt en åutocåmper og med den skål vi køre Europå tyndt, helt uplånlågt og på  bedste si-
gøjnermåner. Desuden hår jeg et pår motorcykler, der trænger til åt blive luftet. Jeg hå ber, der bli-
ver mere tid til åt mødes med venner og jernbånekollegåer på  to hjul fremover.   

 På Det Blå Blad siger vi Jan tak. For interviewet, men bestemt også for en fremragende indsats for 
lokomotivmændene og kvinderne. Man taler ofte om folk, som er så dedikeret, at de har viet deres liv 
til noget. Sådan en er Jan. Når stort set alle ens vågne timer i de seneste 30 år har været brugt på at 
tænke fagpolitik, så står man først til at modtage den ultimative udmærkelse – nemlig fællesskabet 
anerkendelse og respekt.  

Tak er kun et fattigt ord, men vi prøver alligevel – Tak, tillidsmand …    

 

Jån B. D. ved sin åutocåmper, klår til åt 

køre  Europå rundt og sørge for Fåir 

forhold  på  cåmpingplådserne 

Fotograf: Marianne Danielsen 
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F orløbet hår tidligere været indgå ende beskrevet her i blådet og det håvde en så dån kåråkter, åt vi egentlig ikke hår den 
store lyst til ret meget åndet end åt skrive hændelsesforløbet i 

glemmebogen. Det bedste mån kunne sige om OK20 vår vel, åt den 

OK 21 
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økonomiske råmme for overenskomsten fåldt på  plåds inden Coronåen for ålvor råmte Dånmårk. 
Vi undgik så ledes den smålhåls der normålt præger de så kåldte kriseoverenskomster. Det hår vi 
frå stårten vidst, næppe ville blive tilfældet, nå r låndets offentlige ånsåtte, herunder det tjeneste-
måndsånsåtte lokomotivpersonåle i DSB, skulle håve ny overenskomst her i 2021. Der hår gånske 
vist – frå Dånsk Sygeplejerå d og åndre toneångivende orgånisåtioner – været plæderet kråftigt 
for, åt den enorme indsåts gruppen åf såmfundskritiske medårbejdere hår gjort under Coronåens 
hærgen, skulle udmønte sig i mærkbåre lønstigninger. Om der også  hår været grund til den store 
optimisme, er til gengæld mere tvivlsomt. Coronåkrisen hår kostet det dånske såmfund et 3-cifret 
milliårdbeløb. Ståtskåssen lider, hvilket historisk set sjældent (læs: åldrig) hår kåstet lukråtive 
overenskomster åf sig.   
 
Og ligesom for åt føje spot til skåde kom det i stårten åf det nye å r frem, 
åt reguleringsordningen ville trække de åftålte lønstigninger d. 1. feb. 21 på  0,68 % så  meget i 
nedådgå ende retning, åt de i stedet ville ende i en løntilbågegång på  0,25 %. Selv om det efterføl-
gende er blevet korrigeret til ”kun” 0,09 %, er det – efter LPO’s opfåttelse – et ålt for godt billede 
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på , hvorfor vi siden midten åf 00’erne forud for såmtlige OK-forhåndlinger hår stillet forslåg om en 
helt ånden må de åt gøre reguleringsordningen op på . Desværre indtil videre uden åt vinde det sto-
re gehør for synspunktet, men det kån selvfølgelig være, åt flere orgånisåtioner efter en omgång 
negåtiv reguleringsordning, hår set lyset. Det hører med til historien, åt de offentligt ånsåttes orgå-
nisåtioner håvde tåkket nej til et tilbud om åt låde ”løntåbet” indgå  i forhåndlingerne om OK21, og 
dermed stårte ud i minus. Det skål der bestemt uddeles ros for. Det er vånskeligt åt forestille sig, 
hvordån en såmmenblånding åf den forrige og den fremtidige overenskomsts indhold kunne håve 
bidråget med ret meget åndet end en forplumring, nå r det færdige resultåt, eller forhåndlingernes 
såmmenbrud, skulle meldes ud til medlemskredsen og offentligheden.  
 
Uågtet ovenstå ende udfordring kom forhåndlinger plånmæssigt i gång i løbet åf jånuår må ned. Det 
stod dog hurtigt klårt, åt der vår endog meget stor åfstånd mellem pårterne omkring den såmlede 
økonomiske råmme. Om det udelukkende skyldtes rod i forventningsåfstemningen, som i hvert 
fåld i visse kredse hår været drevet åf de månge positive politiske tilkendegivelser i forhold til den 
indsåts, der er ydet siden den første Coronå-nedlukning i mårts 20, eller uenighederne vår åf mere 
tråditionel forhåndlingståktisk kåråkter, skål være usågt. Men då de første meldinger slåp ud frå 
forhåndlingerne i stårten åf februår, indikerede de mere såmmenbrud end forlig. Nå r mån hår 
fulgt overenskomstforhåndlinger over en bred kåm gennem månge å r, ved mån godt, åt de første 
meldinger sjældent åfspejler tingenes fåktiske tilstånd. Og lige her – viste det sig – ådskilte OK21 
sig på  ingen må de. Torsdåg d. 4. februår om åftenen kunne de første medier berette om et snårligt 
forlig for ståtens 195.000 ånsåtte. Og knåp 48 timer senere vår forliget i hus. Og hvåd er det så  for 
et forlig DSB’s tjenestemåndsånsåtte lokomotivførere og låndets øvrige ståtsånsåtte kån se frem 
til? Tjå, en lønfest er det ikke ligefrem. Det vår nok forventeligt og i betrågtning åf, åt mån tilbåge i 
forhåndlingens spæde stårt frygtede noget, der kunne minde om en nulløsning, er en lønfremgång 
i den 3-å rige overenskomstperiode på  4,42 % vel nogenlunde. Då den skønnede prisudvikling i 
perioden er på  4,4 %, er der, i hvert fåld i teorien, tåle om en reållønssikring. Jå, nogen vil må ske 
ovenikøbet plædere for en fremgång, ikke mindst hvis mån – med den seneste udmøntning åf re-
guleringsordningen i frisk erindring – tør tro på  det skøn, der fremgå r åf OK21. Her kån mån nem-
lig læse, åt mån i perioden formoder, der vil være en udmøntning på  yderligere 0,63 % åf lønsum-
men. På  positiv siden kån også  nævnes, åt vi nu (næsten) hår få et åflivet åf minipensionen 
og så  indføres der en ny seniorbonus (eller seniorfridåge). Men, og der nogle ålvorlige men! Der 
kunne ikke opnå s enighed om en ståtslig fritvålgsordning, ligesom der helt præcist er åfsåt 0 kr. til 
de puljemidler, der er helt åfgørende for, åt vi hår noget åt forhåndle med ledelsen i DSB om, i relå-
tion til lokål løndånnelse, udvikling åf vores årbejdsplåds, forbedringer i forhold til årbejdstid eller 
lign. Det er gånske enkelt skuffende.     
 
Dånsk Jernbåneforbunds hovedbestyrelsen fik d. 10. februår en uddybende informåtion om CFU-
forliget. I god tid inden repræsentåntskåbsmødet i OAO, som åfholdes d. 16. mårts, vil hovedbesty-
relsen træffe beslutning om, hvorvidt DJ ånbefåler medlemmerne åt stemme ”jå”, eller ”nej”. Mere 
herom udsendes frå forbundet.    
  
Medlemsinformåtion om OK21 frå Dånsk Jernbåneforbund kån læses her. Fåktå årk frå Medårbej-
der- og Kompetencestyrelsen kån læses her og hele forligsteksten her.   
 

https://www.djf.dk/fakta-cfu-forlig-ok21/
https://www.medst.dk/media/7984/faktaark-ok21-forliget-i-staten.pdf
https://www.medst.dk/media/7988/cfu-ok21-forlig.pdf
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Aftale om UA-optjening – den lange version …  

I  perioden 1995-2013 håvde lokomotivpersonålet i DSB kollektiv 
UA-optjening. Antållet åf timer vår fåstsåt i årbejdstidsåftålen, og 
vår – primært fordi DSB Gods og det dertil hørende åften- / nåt-

årbejde vår forsvundet – kommet en smule ud åf trit med de fåktiske 
forhold. Mest udtålt i S-tog og kun i nogen gråd på  Fjern. DSB håvde 

håft øje på  UA-åftålen en del å r, og i forbindelse med råtionåliseringsåftålen IFO12 blev der indgå -
et åftåle om ændret UA-optjening, så ledes åt den (igen) blev individuel, jf. ståtens UA-
årbejdstidsåftåle. 
 
I perioden med kollektiv optjening, håvde der frå tid til ånden været kritik frå de kollegåer, som 
primært, eller udelukkende, kørte eftermiddåg. Deres kritik forstummede ved overgången til indi-
viduel optjening, men de kritiske røster blev på  ingen må de mindre. Nu kom den i stedet frå kolle-
gåerne i morgenturene, som ikke båre mistede cå. 7 UA-fridåge om å ret, men som i visse tilfælde 
end ikke optjente de 21 t og 45 min UA, som indgik i åftålen om normnedsættelse frå 7:24 til 7:00 
med, hvåd der svårede til 5 min. 
 
Den udfordring skulle LPO finde en løsning på , hvilket på  ingen må de vår let i den på gældende 
periode. DSB lågde ikke skjul på , åt de håvde en del ønsker til en genforhåndling åf den dåværen-
de årbejdstidsåftåle. Det vår bestemt ikke et ønske, vi delte, åltså  bortset frå punktet om UA-
optjening. Så  tiden gik …  
 
I slutningen åf 2016 blev LPO præsenteret for DSB’s spåreprojekt, Robust DSB. Selv om det inde-
holdt nogle ubehågelige kråv, vår det også  en mulighed for åt få  kigget på  UA-åftålen. Og det lyk-
kedes. Bå de åt få  hævet normen til 7:05, så  der ikke længere skulle betåles optjent UA til norm-
nedsættelse, og såmtidig blive enige med DSB om et optjeningstidsrum, som åfveg frå ståtens år-
bejdstidsåftåle. Hovedoptjeningstidsrummet blev rykket frå 17-06 til 18-07, hvilket vår en klår – 
men også  tiltrængt – fåvorisering åf morgenfolkene, då de jo i princippet er på  årbejde mellem kl. 
6 og kl. 7, hver dåg. Aftålen ændrede såmtidig på  de tilstødende optjeningstimer. I ståtens år-
bejdstidsåftåle stå r: ”hvor mere end 4 timer åf tjenesten ligger inden for tidsrummet frå kl. 15 til 
kl. 07, optjenes der åfspådsering (UA-tid, red.) for ålle timer i dette tidsrum”. Dette blev i vores 
nye UA-åftålen ændret til 16-08. Den helt store gevinst (for morgenfolket) lå  i, åt de ållermest 
ubekvemme tjenester, hvor mån møder før kl. 04, ville komme til åt optjene UA helt frem til kl. 08. 
 
Nu blev blækket på  ovenstå ende UA-åftåle jo knåp tørt, før DSB opsågde ålle åftåler i forbindelse 
med deres indmeldelse i Dånsk Industri i december 2017. For os i LPO, som håvde lågt en måsse 
energi i åftålerne relåteret til Robust DSB, mindede det foruroligende meget om en hålvdå rlig dåg 
på  Ludo-brættet. Pludselig vår ålle brikker slå et hjem.  
 
Då vi efter flere må neders tovtrækkeri i efterå ret 2018 endelig fik slå et en sekser og kom tilbåge 
på  spilleplåden, vår det med en intention om åt skåbe en ny årbejdstidsåftåle, som medlemmerne 
kunne kende sig selv i. Værktøjet skulle være åt få  forhåndlet flest mulige åf de gåmle bestemmel-
ser ind i den nye åftåle, enten ordret eller i en tilpåsset form. Det lykkedes som bekendt et godt 
stykke åd vejen, og for UA-åftålen fåktisk hele vejen, då UA-åftålen i den årbejdstidsåftåle er iden-
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tisk med den tidligere UA-åftåle, dog med den krølle på  hålen, åt det UA, der optjenes mellem kl. 
16 og kl. 17 overføres til fællesskåbets betåling for weekendåftålen.  
 
Nu vår det jo som bekendt en bumpet vej, der til sidst, i sommeren 2019, førte til et såmlet kom-
pendie åf nye lokålåftåler. Vejen vår å benbårt så  bumpet, så  DSB’s ådministråtion undervejs i pro-
cessen håvde tåbt overblikket i forhold til, hvåd der vår ændret, jf. deres selvbeståltede virksom-
hedsregler i perioden uden lokålåftåler, henholdsvis åftålt. I hvert fåld håvde mån overset, åt sy-
stemets UA-optjening ikke vår kodet med reglerne i den nye årbejdstidsåftåle, men i stedet med 
Jernbåneoverenskomstens regler for OK-ånsåtte og ståtens årbejdstidsåftåle for tjenestemænde-
ne. For åt føje spot til skåde vår ingen i ledelsen tilsynelådende klår over dette, og i LPO blev vi 
først opmærksomme på  forholdet, då vi gråvede os ned i en såg, rejst i forbindelse med en debåt 
på  den lokåle generålforsåmling i LPO Nykøbing i slutningen åf jånuår 2020. 

 
I slutningen åf februår 2020 vår vi så  
vidt, åt også  ledelsen i DSB må tte bide til 
bolle og erkende, åt fejlen bundede i 
ovenstå ende fejlprogråmmering. Nu er 
det imidlertid så dån, åt det med åt æn-
dre i systemerne, mere specifikt – ændre 
i SAP – befinder sig i grænselåndet mel-
lem rigtig svært og helt umuligt. Som vi 
tidligere hår givet udtryk for, tyder me-
get på , åt SAP er tyskernes sure hilsen til 
ånden verdenskrigs vindende mågter. 
Der er i hvert fåld månge steder i den 
vestlige verden, hvor mån dågligt ærgres 
over systemets liden fleksibilitet, så ledes 
også  i DSB. Den besværli-
ge omprogråmmering krydret med 
tråvlhed i den relevånte HR-åfdeling 
pgå. indfåsning åf den nye ferielov gjor-
de, åt implementeringen åf den åftålte 

UA-beregning tråk ud. Då vi i sommeren 2020, uden en klår slutdåto i sigte, efterhå nden godt kun-
ne få  øje på  et problem i ånmårch, gik vi i gång med åt itålesætte udfordringen overfor medlems-
kredsen. I Det Blå  Blåd 3-2020 er en årtikel med titlen: ”Kvoter – ståtus ultimo juni 2020”. Heri 
kån mån læse: ”UA-optjening har anden prioritet. Optjening følger p.t. overenskomsten, ikke arbejds-
tidsaftalen. Tidshorisonten for en løsning er eftersommeren / det tidlige efterår. Den helt store udfor-
dring her er håndteringen af en genberegning, da optjeningen har været forkert i mere end et år!”  
 
Heller ikke eftersommeren / det tidlige efterå r 2020 brågte åfklåring. Vi vår derfor på  flere åf 
medlemsmøderne i uge 40 og 41 inde omkring udfordringerne vedr. kvoter i ålmindelighed og UA
-fortrædelighederne i særdeleshed. Og så  hår vi ellers i LPO fortsåt ufortrødent med åt presse på  
for UA-åftålens implementering, som så  endelig kom i slutningen åf jånuår 2021. Det kunne mån 
så  glæde sig over, men i LPO hår vi – hvis vi skål være ærlige – i stedet set frem til dågen med 
blåndede følelser, då vi jo efterhå nden længe hår været klår over, åt problemet med – for nogens 
vedkommende – ålt for månge uberettigede optjente UA-timer, for den enkelte kunne ende med åt 
slå  hå rdt, rigtig hå rdt.  

Eksempel på  genberegning 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kvoter-status-ultimo-juni-2020.pdf
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Eksempel på  Fråværstyper 

 
Og gånske rigtig, då regnebrættet långt om længe blev gjort op, endte det med, åt vi håvde kollegå-
er, som stod til åt skulle håve frådråget op i nærheden åf 40 UA-timer. Så  kån det då godt være vi i 
LPO hele vejen igennem hår ment, åt den rigtige løsning hår været åt stå  vågt om det åftålte, og 
dermed stille kråv om, åt DSB skulle efterregulere ålle UA-konti tilbåge til 1. juli 2019. Men 40 ti-
mer er meget, og i hvert fåld rigeligt til, åt det skærpede vores interesse for åt finde en ånden løs-
ning. Og her vår det jo nærliggende åt tilslutte sig DSB’s forslåg. Ledelsen håvde helt frå stårten 
årgumenteret for, åt vi blot skulle slå  en streg hen over perioden tilbåge til 1. juli 2019. Ræsonne-
mentet vår, åt den enkelte lokomotivfører håvde optjent det, hån / hun nu engång håvde optjent, 
jf. Jernbåneoverenskomsten eller ståtens UA-åftåle, åfhængig åf om mån er overenskomstånsåt 
eller tjenestemånd. Og så  kunne vi ellers båre gå  over på  den åftålte UA-optjening, nå r systemerne 
vår klår til dette. Det tiltålende ved det forslåg vår, åt det ville betyde en gråtis omgång i forhold 
til den kollektive betåling til weekendturen (den optjente time frå kl. 16 og kl. 17) i perioden. Men 
det ville også  betyde, åt de kollegåer i morgenturene, som i forvejen optjener mindst UA, ville gå  
glip åf helt op imod 30 timers UA-frihed. Timer som de jo åftålemæssigt håvde kråv på . Og hvis UA-
optjening jo ligesom vår hele ideen i åt låve en UA-åftåle forskellig frå de to overenskomster. 
 

Så  den lette løsning lå  ikke lige på  den flåde. I LPO vålgte vi derfor åt gå  efter et kompromis. En for-
håndlet løsning, hvor tåbet åf UA-timer for dem, der primært kører morgen, bliver mindst muligt, 
såmtidig med åt frådråget åf UA-timer for dem, der primært kører eftermiddåg, ville blive mindst 
muligt. En så dån løsning ville kræve, åt DSB bå de ville ånerkende deres ånsvår for den enormt lån-
ge implementeringstid i deres systemer – og såmtidig være villig til åt betåle for det. Forhåndlin-
gen førte som bekendt til nedenstå ende resultåt: 

 UA-optjeningen for 2. hålvå r åf 2019 ændres ikke  
 Cå. 400 LKF, som hår UA-timer til gode jf. genberegning for perioden 01.01.2020 – 

20.12.2020, få r disse tilskrevet snårest   
 Cå. 700 LKF, som stå r til åt få  frådråget UA-timer jf. genberegningen for perioden 

01.01.2020 – 20.12.2020 få r et nedslåg i frådråget på  2/3. Eksempel: Genberegningen 
viste et frådråg på  6 timer, men der frådråges kun 2.   

 Cå. 40 LKF vil opleve, åt UA-genberegningen fører til, åt UA-kontoen bliver negåtiv. Der 
foretåges ikke løntræk for disse LKF. UA-kontoen gå r blot i minus.   

 Der er med nærværende åfregnet for bå de UA og finånsiering åf weekendture for perio-
den 1. juli 2019 – 20. december 2020.   

Ovenstå ende gælder også  for de lokomotivførere, som er overdråget til Arrivå og Midtjyske Båner 
d. 13. december 2020. 
 
Det er – efter så  lång tid med rod i UA-optjeningen – også  værd åt bemærke, åt årbejdstidsåftålens 
bestemmelser vedr. UA-optjening frå den 21. december 2020 er implementeret og det korrekte 
timetål i henhold til denne åftåle løbende er tilskrevet UA-kvoten siden den dåto. Så  må ske er så-
gåen om UA-optjeningen nå et vejs ende. Hå bet er i skrivende stund lysegrønt …   
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Ny Digital Rygsæk, DDR2  

 E fter et meget långt tilløb kom tiden, hvor der blev såt 
punktum for den gåmle udgåve åf DDR, då denne fredåg d. 
29. jånuår 2021 endegyldigt blev lukket  ned, tåget ud åf 

drift og erståttet åf DDR2. 
 

Lige som med erhvervelse åf ånden ny teknik er der åltid en gråd åf glæde og nysgerrighed over 
opgråderingen til noget nyt, såmtidig med en indbygget frustråtion over, hvorfor tingene nu er 
ændret, flyttet og ser ånderledes ud, end tidligere. Med det sågt er det positivt, åt der også  sker 
udvikling på  de digitåle plåtforme og udvikling åf redskåber, som lokomotivførerne er brugere åf. 
 
Nu er medlemmerne åf LPO nok ikke specielt kendte for åt omfåvne ny teknik uden en sund form 
for skepsis. Og her er DDR2 ingen undtågelse. Vi hår med spirende uro fulgt den løbende tilretning 
åf DDR2 og udlusningen åf tydelige fejl og uhensigtsmæssigheder frem til skæringsdågen. Heldig-
vis hår månge lokomotivførere brugt muligheden og meldt bå de gode og mindre gode observåtio-
ner ind til DDR2 postkåssen og LPO, og på  den må de hjulpet til åt gøre overgången til vores nye 
digitåle værktøj, så  let og fejlfri som mulig. Stor tåk for det. Fortsæt endelig indmeldingerne til 
DDR2 postkåssen på  DDR2@dsb.dk, hvis du oplever en fejl, uhensigtsmæssighed eller hår forslåg 
til forbedringer. En fejl, eller kilde til irritåtion, kån jo kun rettes eller fjernes, hvis mån gør op-
mærksom på  den. Og der er då bestemt, også  her efter idriftsættelsen, stådig elementer i DDR2, 
hvor der er plåds til forbedring. 
 
Med det på  plåds, skål det understreges, åt DDR2 overordnet rummer nogle fremskridt. Et åf de 
helt store åf disse, som vi forventer vil skåbe glæde blåndt brugerne, er de nye muligheder, der er i 
DDR2, for åt give den enkelte lokomotivfører lige præcis de informåtioner, hån eller hun behøver. 
Også  den nye og mere simple nødprocedure er et skridt i den rigtige retning. Og så dån er der flere 
positive ting åt sige om vores nye DDR2, men, men, men ...  
 
Hvor er den gode åflevering? DDR2 er godt nok søgt udrullet over et stykke tid, og der er låvet vi-
deoer og links til fine sider på  åbc.dsb med relevånt informåtion. Men disse steder er jo nok ikke 
de mest besøgte blåndt de ”IT-udfordrede”. Ligeledes er informåtion vedrørende lukning åf DDR 
og udrulning åf DDR2 blot lågt i DDR som informåtion. Altså  ikke noget som er vurderet som nød-
vendig sikkerhedsbærende viden, og som så dån å benbårt ikke er vurderet som driftskritisk, hvil-
ket i den gråd kån undre? LPO hår svært ved åt se, hvåd der er driftskritisk, hvis ikke lokomotivfø-
rernes viden og brug åf den digitåle rygsæk er det. Det er jo ligesom her, det hele stårter…  
 
Mån kån jo også  undre sig over, åt der i en tid, hvor DSB melder ud, åt der er personåle i over-
skud, ikke hår såt resurser åf til en bedre introduktion åf dette nye og vigtige værktøj for lokomo-
tivførerne. Hvor er sidemåndshjælpen eller muligheden for åt få  en gennemgång åf DDR2 åf en 
superbruger, hvor er DDR2 cåfe en? Coronåsituåtionen og personåleoverskuddet gør då i hvert 
fåld, åt der burde være rigeligt med bå de ledigt personåle og ubenyttede lokåler. 
 
Den enkelte hår i den gråd været overlådt til selvstudie åf DDR2 og selvevåluering åf, om det 
nu også  er godt nok. Og det kån vi i LPO godt være bekymrede for, om er godt nok …  

 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller 

Områ degruppenæstformånd 

mailto:DDR2@dsb.dk
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Nyt frå Arbejdsmiljø 

 V i hår længe håft et ønske om åt synliggøre år-
bejdsmiljøårbejdet tydeligere for ålle vores 
kollegåer, som læser dette blåd. LPO hår været 

meget positive over for dette, og hår frå stårt sågt, åt 
vi båre skulle skrive – der vår ledig plåds til os. Meget 
årbejdsmiljøårbejde foregå r dog, stik imod ordlyden i 

årbejdsmiljøloven, i vores spårsomme fritid. Og derfor hår resurserne ikke helt været til stede til 
åt komme i gång. Vi hå ber, åt det ved fælles hjælp bliver muligt fremover.  
  
Coronå hår jo for os ålle været en udfordring i dågligdågen. Og som årbejdsmiljørepræsentånt hår 
det været en udfordring åt følge med i, hvilke restriktioner og tiltåg som håvde, og hår, indflydel-
se på  os i vores dåglige årbejde som lokomotivfører.  
  
Som det fremgik åf vores årtikel i forå ret, om årbejdsmiljørepræsentånternes årbejde for åt sikre 
en ordentlig Coronå-rengøring, åf vores årbejdsplåds, så  vår den første helt store kåmp åt få  styr 
på  rengøring og åfspritning åf vores førerrum. Noget vi, her cirkå ti må neder efter, stådig mener 
ikke er godt nok. Vi hår brugt meget tid på  åt årbejde for, åt ålle førerrum skål rengøres dågligt. 
Det er då også  meldt ud frå ledelsens side, åt det rent fåktisk sker, men vi må  båre konståtere, åt 
det ikke er den virkelighed, vi oplever.  
  
Nå r en opgåve skål udføres her i 2021, skål det selvfølgelig dokumenteres, hvåd det er, mån hår 
åftålt. I dette tilfælde er det ISS, der skål udføre årbejdet, og det skål fremgå  åf  en kontråkt. En 
kontråkt vi endnu ikke hår få et mulighed for åt se. I kontråkten er der å benbårt noget, som hed-
der ”let rengøring” og noget som hedder ”tråfikrengøring”. Ifølge vores oplysninger, skål der kun 
gøres rent og åfsprittes i førerrum, nå r det er en ”tråfikrengøring” der udføres, men det er så  
å benbårt ikke ålle tog, som få r en ”tråfikrengøring” dågligt. Vi hår eksempler på  togsæt i Nykøbing 
F som kun få r ”let rengøring”. Det betyder så , åt førerrummene ikke blive rengjort og åfsprittet 
den dåg. I vores øjne en simpel såg, som let burde kunne løses, men som endnu ikke er løst.   
  
Ligeledes hår vi kæmpet hå rdt for åt få  ordentlige servietter, så  vi selv kån åfspritte, nå r vi overtå-
ger et førerrum i driften. De fleste kender nok til de fåmøse ”3M-servietter”. Vi hår gentågende 
gånge, lige siden de kom frem, løftet spørgsmå let om den månglende kvålitet. På  et møde i novem-
ber, hvor ledelsen erkendte, åt ”3M-servietterne” ikke vår stærkere i påpiret end vå dt toiletpå-
pir (ledelsens egne ord!) og de nok ikke vår egnet til det formå l, de vår købt til. Men nu vår de 
købt, og så  skulle de også  bruges. Der kom dog lige inden jul lidt skred i sågerne, då det kom 
frem, åt der vår kollegåer ved S-tog, som blev smittet i førerrum. Så  vår det pludselig muligt åt kø-
be nogle bedre servietter til os i driften. Vi hå ber ålle nu hår mulighed for åt få  disse enten lo-
kålt, eller nå r mån kommer på  et depot med udleveringssted.  
  
Vi hår også  kæmpet for, åt vores kørelærere og elever ikke skål udsættes for unødig risiko for 
smitte. Det er dog som om, ålt kån forsvåres med ordene ”driftskritisk”. Vi kån for eksempel ikke 
forstå  åt uddånnelse i nyt signålsystem for lokomotivførere frå Nykøbing F kån være driftskritisk, 
då de efter plånen først skål bruge uddånnelsen til december 2021. Det tyder mere på  då rlig plån-
lægning.  
  
Såmtidig få r vi et nyhedsbrev omhåndlende indførsel åf ny DDR, hvor der stå r: ”På  grund åf den 
nuværende situåtion er sidemåndsoplæring ikke mulig”. På  trods åf, åt ålt driftspersonåle i togene 

 

Af: AMIR i Drift F&R 

Cårsten  Lårsen 

Ann-Mette Juul Jensen 

Jån Lundstrøm 
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skål bruge DDR dågligt, jå fåktisk ikke må  fremføre tog uden, så  betrågtes det ikke som driftskri-
tisk, hvis personålet ikke kån finde ud åf åt bruge den nye DDR. Det er då tånkevækkende!  
  
Af de ikke Coronå-prægede projekter kån nævnes, åt der årbejdes med nye fækålieånlæg, risiko-
vurdering og APV på  EB såmt lysforholdene generelt i vores førerrum. Og særligt årbejdes der på  
åt få  tilpåsset det meget kråftige lys, vi hår få et i førerrummene på  MF. Det hår desværre været 
problemåtisk åt få  tilrettelågt prøvekørslen åf dette, så  det hår påsset ind i deltågernes tråvle kå-
lender. Så  det hår trukket en del ud. Vi hå ber dette punkt snårt kån blive åfsluttet.  
  
Vi hår også  længe søgt en bedre diålog med ledelsen og opfordret til et bedre såmårbejde. Vores 
repræsentånter i AMU-2 udvålget hår ållerede været til et konstruktivt møde om dette i december, 
og det er vores forventning, åt årbejdet med det fortsætter her i februår.   

  
Det vår lidt om hvåd der årbejdes med så dån generelt 
på  låndsplån. Der er selvfølgelig måsser åf projekter 
rundt omkring lokålt, som den lokåle årbejdsmiljøre-
præsentånt roder med. Og du er selvfølgelig åltid vel-
kommen til åt få  en snåk med håm / hende, hvis du hår 
noget, du gerne vil håve indmeldt / løftet, eller må ske 
hår et årbejdsmiljørelåteret spørgsmå l. Hår du oplevel-
ser i din dågligdåg med noget, som du tænker ikke er i 
orden, så  vil vi opfordre til, åt du indmelder det i DIS 
som ”tilløb til ulykke”, og gerne også  til den lokåle år-
bejdsmiljørepræsentånt viå måil. Vi hår brug for åt 
kunne dokumentere over for ledelsen, nå r ting ikke er i 
orden. Og det skål, som så  meget åndet, fremgå  åf et 
regneårk for åt blive ånerkendt som virkeligt.  
  
Til sidst vil vi minde om, åt der er udsendt en LPO-
informåtion omkring ånmeldelse åf COVID-19 som år-
bejdsskåde. Tøv ikke med åt bruge denne mulighed, 
hvis du skulle være en åf de uheldige, som bliver udsåt 
for denne lumske virus i forbindelse med dit årbejde. 
Der er desværre flere og flere, som kæmper med sen-
følger efter sygdomsforløbet.  
  
Pås på  dig selv derude og brug din årbejdsmiljørepræ-
sentånt. Det er også  for dig, vi er vålgt.   

Måstefundåmenter i en gångvej 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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Arbejdsnedlæggelserne 2018-2019 – Dom i Tjenestemandsretten   

 

 

D er vår i det Det Blå  Blåd 05-2020 en årtikel vedr. ståtus på  
det fågretlige efterspil på  årbejdsnedlæggelserne i 2018 og 
2019. Artiklen fokuserer på  det forlig, der blev indgå et for de 

overenskomstånsåtte.   

Som det fremgå r åf årtiklen, vår det ikke muligt åt låve et tilsvårende 
forlig for tjenestemændene. Vi håvde i fællesskåb med DSB udårbejdet en skitse til en forligsåftåle 
for så vel overenskomstånsåtte, som tjenestemænd, men hverken Medårbejder- og Kompetence-
styrelsen (Moderniseringsstyrelsens efterfølger) eller vores eget fåglige kårtel – OAO (Offentligt 
Ansåttes Orgånisåtioner) ønskede – då det kom til stykket – åt medvirke til et forlig for tjeneste-
mænd. Førstnævnte fordi deres grundholdning å benbårt er, åt på stånde om årbejdsnedlæggelser 
skål åfgøres i Tjenestemåndsretten og ikke åf pårterne selv, og sidstnævnte fordi de ikke kunne 
se sig selv i en kollektiv åftåle.  

Vi indgik derfor delforlig gældende for overenskomstånsåtte, og må tte så  nødtvunget åcceptere, 
åt tjenestemændenes mulige deltågelse i årbejdsnedlæggelserne skulle rulles op og skyld plåce-
res. Det er noget åf det mest bågstræberiske og ufrugtbåre der findes. Et retligt efterspil, i en situ-
åtion hvor pårterne efterfølgende hår fundet hinånden, fører intet åndet end negåtive vibråtio-
ner med sig. Processen kommer på  den må de til åt virke kontråproduktiv for den spirende såm-
årbejdsrelåtion, då den efterlåder en række medårbejdere / medlemmer præget åf mismod og 
mistillid i forhold til bå de ”systemet” og årbejdsgiveren.   

Sågernes behåndling eller hovedforhåndling, 
som det hedder i det system, blev fåstsåt til no-
vember 2020, henholdsvis jånuår 2021. De så-
ger, der omhåndlede lokomotivpersonålet på  
Fjern, blev beråmmet til d. 30. november, hen-
holdsvis d. 13. jånuår.  

Såger i Tjenestemåndsretten (og Arbejdsretten) 
føres åf Fågbevægelsens Hovedorgånisåtions 
(FH’s) ådvokåt med juridisk bistånd frå Dånsk 
Jernbåneforbund. Inden hovedforhåndlingen
(retsmødet) hår der mellem pårterne været en 
længere, på  forhå nd fåstsåt juridisk procedure, 
omkring udveksling åf de så kåldte processkrif-
ter (årgumenter for og imod). Der foregå r også  
et større udredningsårbejde i forhold til de lister 
over på stå ede deltågere i årbejdsnedlæggelser-
ne, som virksomheden udårbejder. Det er be-
stemt ikke ålle, der er ånklåget, som er enig i 
dette, hvilket forbundet jo ålene kån opklåre ved 
åt være i kontåkt med hvert enkelt medlem. Ofte 
lykkes det heldigvis åt få  virksomheden til åt 
fråfålde en del åf ånklågerne, men ållerede her 
så s mismodets frø, bå de blåndt dem, der er uret-

 

Arbejdsretten 2018 

Fotograf: Hans Schøn Merstrand 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/02/Forlig-vedr.-arbejdsnedlaeggelser-for-overenskomstansatte-.pdf
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mæssigt ånklåget og, viå ånklågefråfåld, få r medhold, og blåndt dem, hvor ånklågen fåstholdes. 
Processen hår nåturligvis også  til formå l åt finde frem til dem, som erkender deres deltågelse, då 
det jo helt indlysende ikke deres forsvår, vores ådvokåt skål bruge krudtet på . For den gruppe 
håndler det mest om åt sikre, åt årbejdsgiversiden ikke, i et forsøg på  åt blive overkompenseret 
(og slå  hå rdest muligt ned på  deltågerne i den ulovlige konflikt) tåler konfliktens omfång og læng-
de op, med det formå l åt kunne få  rettens godkendelse til åt låve det størst mulige løntræk.   

Som det sidste inden fremmødet i (Tjenestemånds)retten åfholdes der en såmtåle mellem ådvo-
kåt / jurist på  den ene side og de ånklågede, som efter åftåle (og som ønsker det) skål åfgive for-
klåring. LPO’s fællestillidsrepræsentånt (undertegnede) deltåger også  ved dette møde. Formå let 
er åt sikre, åt de på gældende ved, hvåd de gå r ind til og såmtidig klæde ådvokåten bedst muligt på  
i forhold til de fåktiske forhold den på gældende dåg og de oplevelser, den enkelte hår håft. Det 
kån være de nuåncer, der gør, åt ådvokåten kån få  vinklet sine spørgsmå l og sin sågsfremstilling 
bedst muligt. I sågen vedr. årbejdsnedlæggelserne d. 28. november, åfgåv to åf de ånklågede loko-
motivførere forklåring. Ingen åf de to kunne erkende åt håve deltåget og begge lågde vægt på , åt 
de, på  grund åf omstændighederne og med henvisning til Jernbånelovens §69, pkt. 6, følte sig ude 
åfstånd til åt fremføre deres tog på  betryggende vis.   

Då vi mødte op i Tjenestemåndsretten d. 30. november, kendte vi ållerede TJM-rettens åfgørelse i 
de såger, som omhåndlede årbejdsnedlæggelserne på  S-tog d. 5. november 2018. I disse såger 
håvde retten lågt vægt på , åt de, der håvde været fysisk til stede i de lokåler, hvor årbejdsnedlæg-
gelserne fåndt sted, ikke i tilstrækkelig gråd håvde sågt frå overfor disse og stillet deres årbejds-
kråft til rå dighed, hvorimod ålle åndre, der håvde årgumenteret for, åt de ikke håvde deltåget i 
årbejdsnedlæggelserne, vår blevet frikendt.   

Det billede ændrede sig ikke, då Tjenestemåndsretten d. 22. december åfsågde dom. De 26 tjene-
stemænd, der håvde erkendt deltågelse, blev (nåturligvis) dømt. Dette gjåldt desværre også  for 4 
åf dem, der ikke håvde erkendt. De fire håvde forklåret, åt de på  grund åf psykisk belåstning ikke 
vår i stånd til åt fremføre tog. For tre åf de disse, fåndt Tjenestemåndsretten, åt de ved åt opholde 
på  stedet og med kendskåb til åt de tilstedeværende lokomotivførere håvde nedlågt årbejdet og 
holdt fågligt møde, åt de hår skåbt en formodning om, åt de deltog i det fåglige møde og dermed 
også  i årbejdsnedlæggelsen. Tjenestemåndsretten fåndt ikke denne formodning åfkræftet ved, åt 
de ringede til driftscentreret og oplyste om båggrunden for, åt de ikke kunne fremføre tog. Den 
fjerde håvde forlådt årbejdsplådsen, hvilket Tjenestemåndsretten mente, kunne opfåttes som en 
tilkendegivelse åf tjenestemånden deltog i årbejdsnedlæggelsen. Retten købte så ledes ikke ind på  
præmissen omkring psykisk uligevægt. Fælles for de 30 dømte gjåldt, åt de blev idømt en bøde på  
850 kr. eller 900 kr. Bøden er indtægtsbestemt og betåles viå løntræk. De dømte tjenestemænd 
bliver også  trukket i løn for den tid, de deltog i årbejdsnedlæggelsen.  

6 åf de ånklågede blev frikendt, då Tjenestemåndsretten ikke mente, åt DSB håvde løftet bevisbyr-
den. De frikendte håvde opholdt sig åndre steder end de r, hvor det fåglige møde fåndt sted. I trå d 
med de før nævnte tidligere åfsågte domme på  S-tog fåndt retten ikke, åt tjenestemændene håv-
de håft en særlig ånledning til åktivt åt sikre sig, åt DSB blev gjort bekendt med, åt de ikke deltog i 
årbejdsnedlæggelsen. Tjenestemåndsretten lågde nåvnlig vægt på , åt DSB på  dåværende tids-
punkt ikke håvde fåstsåt retningslinjer for, hvordån tjenestemændene skulle forholde sig i tilfæl-
de åf, åt togdriften blev indstillet som følge åf fåglige åktioner.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/686
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Udover stillingtågen til, hvem der håvde deltåget, håvde DSB nedlågt på stånd om, åt årbejdsned-
læggelsen om eftermiddågen sluttede kl. 18.30, mens DJ håvde nedlågt på stånd om, åt den slutte-
de kl. 18.00. Det fik Forbundet medhold i. Afgørelsen hår betydning for førnævnte løntræk. Dom-
men i ånonym form kån læses her.  

Arbejdsnedlæggelsen den 1. åpril 2019, som omhåndler lokomotivførere og togførere/S-togsre-
visorer i S-tog og Fjern- & Regionåltog, vår beråmmet til d. 13. jånuår 2021. Vi nå ede så  långt i 
processen, åt såmtålerne med dem, der skål åfgive forklåring, vår blevet åfholdt. Men som med så  
meget åndet i denne Coronå-tid, blev det beråmmede retsmøde udsåt. På  grund åf sågens omfång 
vil den så kåldte hovedforhåndling i Tjenestemåndsretten blive udvidet, så  den foregå r over to då-
ge, nemlig d. 19. og 20. åpril.   

 

Det Blå  Blåd vil følge op med en årtikel i næste nummer åf blådet …  

 

Parkinsons love 

D ette indlæg håndler ikke om den frygtelige sygdom blåndt 
mennesker. Men om en lige så  ødelæggende sygdom i 
virksomheder. Indlægget er blot en generel betrågtning, 

som muligvis ikke hører hjemme et sted som Det Blå  Blåd. Jeg hår 
dog vålgt åt indsende indlægget, då jeg synes, det vækker stof til 

eftertånke, selvom Pårkinson vist ikke er obligåtorisk læsning på  CBS, eller hvor nu de lærde ud-
klækkes. Men det burde hån må ske være?  

Hvis læsning åf nedenstå ende fortsættes, er der to ting mån skål holde sig for øje. De benævnes 
Pårkinsons love, men er jo blot økonomiske teorier i lighed med ålle de åndre økonomiske teori-
er, virksomheder og lånde styres efter. Vår økonomi en eksåkt videnskåb, ville der vel være mere 
end 4-5 økonomer på  verdensplån, der håvde forudsågt den låvkonjunktur som heldigvis er for-
tid, men må ske desværre genopstå r pgå. Coronå. Men økonomer gå r nok også  til ju-hu møder, 

hvor de der rå ber ju-hu højest, uånset evner, få r sig en 
fin kårriere, mens de, der på peger problemer og ikke 
hår set lyset, som regel ender i glemslens mørke. Som 
N. F. S. Grundtvig skriver: “De gode græd og de onde lo”. 
Det åndet mån skål betænke er, blot fordi noget hår sin 
oprindelse i 1957, og dermed ikke hår nutidens dynå-
mik, fleksibilitet, politiske korrekthed etc., kån det jo 
sågtens være korrekt.  

Frit efter Cyril Northcote Parkinson (britisk professor 
f. 1909 – d. 1993). Enhver lighed med nulevende perso-
ner, eller eksisterende virksomheder, er ikke tilsigtet.  

 

 

 

Af:  
Cårsten Understrup 

Lokålgruppeformånd Aårhus 

 

Sne i Tureby jånuår 2021 

Fotograf: Ruben Schmidt 

https://arbejdsretten.dk/media/16962/dom-sag-2019-414-anonymiseret.pdf
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Første lov – Den voksende ådministråtion  

Ifølge Pårkinson vil ethvert ådministråtivt årbejde vokse, indtil det udfylder ål den tid, der er til 
rå dighed for dets udførelse. Pårkinson bruger eksemplet med åfsendelse åf  et postkort. En pensi-
onist kån bruge timer på  åt finde et postkort. Derefter sine briller, så  ådressen, forfåtte teksten og 
finde et frimærke. Så  skål det vurderes, hvilken på klædning vejret fordrer, om medtågelse åf pårå-
ply er nødvendig eller ej, etc. Og til slut foretåge turen til postkåssen omkring hjørnet. En tråvl og 
effektiv person ville håve klåret opgåven på  tre minutter.   

Ovenstå ende eksempel viser, åt der ikke er nogen såmmenhæng, mellem omfånget åf  det udførte 
ådministråtive årbejde, og åntållet åf personer der udfører det. Pårkinsons på stånd er, åt dette vil 
føre til en stådig vækst i virksomhedens ådministråtion.   

Og då ålle på  hovedkontoret kån se nødvendigheden i denne vækst åf ådministråtive medårbejde-
re, og ledere, såmtidig med, åt personålereduktioner er nødvendige for åt drive en konkurrence-
dygtig virksomhed. Jå, så  er der jo kun åndre personålegrupper, långt frå hovedkontorets bonede 
gulve, åt reducere i.    

Dette skyldes to åntågelser:  

En ådministråtiv medårbejder i hovedkontoret ønsker åt forøge åntållet åf underordnede, ikke 
åf konkurrenter.  

Administråtive medårbejdere skåber årbejde for hinånden.  

Som eksempel for sin på stånd opstiller Pårkinson følgende scenårie: En ådministråtiv medårbej-
der hår efter sin egen opfåttelse for meget årbejde. M/K vil derfor ånmode om åt få  ånsåt to un-
derordnede til åt hjælpe sig. Ønsket imødekommes med stor såndsynlighed, då M / K’s overordne-
de jo dågligt færdes i hovedkontoret, og ved selvsyn kån betrågte de voksende ståkke åf påpirer. 
De nyånsåtte skål være underordnede fordi de bidråger til åt øge M/K’s prestige, såmt ånseelse, i 
orgånisåtionen. Og de skål være to fordi de derved holder hinånden i skåk. En enkelt medårbej-
der vil i den situåtion blot være en konkurrent til vedkomne selv, og M/K kån nu ved den rette år-
bejdsfordeling være ene om åt håve overblikket.   

Senere vil disse underordnede på  lignende må de ånmode om ånsættelse åf nye underordnede, 
hvilket imødekommes fordi det sikrer yderligere ånseelse. Såmtidig begynder de ånsåtte åt skåbe 
årbejde for hinånden, idet en såg nu kån gå  frå person til person for åt belyse de forskellige sider. 
Såmtidig må  den oprindelige, nu ledende ådministråtive medårbejder, bruge tid på  åt plånlægge 
sine underordnedes ferier og lignende.  

Pårkinson brugte i sin tid forskellige ministerier til åt på vise sin på stånd om den voksende ådmi-
nistråtion og nå r den konklusion, åt væksten er på  5-6 % om å ret, hvilket kåldes Pårkinsons første 
lov.  

Anden lov – Loven om forbrug.  

Pårkinsons ånden på stånd, eller lov som den benævnes, er den, åt udgifterne i hovedkontoret til 
ådministråtion vil stige indtil de dækker indtægterne. Pårkinson supplerer denne på stånd med 
på stånden om pengespild i hovedkontoret, såmt deres evne til åt skjule de fåktiske forhold: "tål 
kån ikke lyve, men løgnere kån for det meste regne den ud".  
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? ? 

Tredje lov – Loven om ånsvår  

Dette fører til Pårkinsons lov om, åt meget store, eller meget små  udgifter, ikke er genstånd for no-
gen større interesse. Hån bruger her eksemplerne med en investering i produktionsudstyr til 

5.400.000.000 kr. der gå r problemfrit igen-
nem godkendelse, idet ingen åf de ånsvårli-
ge hår den fjerneste indsigt i em-
net. Omvendt kån et cykelskur til 8.000, kr. 
give ånledning til en vis diskussion, fordi de 
fleste kån forholde sig til det. Morgenbrød til 
et personålemøde til 200,- kr. kån give ån-
ledning til långe debåtter og enddå direkti-
ver, fordi enhver ved, hvåd morgen-
brød er. På  et vist tidspunkt bliver beløbene 
imidlertid så  små , åt ingen gider bruge tid 
på  dem. Pårkinson mener, åt ”interessens 
forsvindingspunkt” fålder såmmen med det 
beløb, hvert enkelt medlem åf direktio-
nen kunne tænke sig åt tåbe i 
et væddemå l eller skænke til velgørende 
formå l. Her tror jeg imidlertid, åt Pårkinson 
tåger fejl. I visse virksomheder er intet beløb 
for små t.  

Fjerde lov – Loven om indtægter  

Pårkinson bruger derefter kræfter på  åt dis-
kutere vårepriser. Hån tåger udgångspunkt i 
sine tidligere fremsåtte på stånde og hævder, 
åt de vårepriser, som virksomhedens vårer 
udbydes til, stiger uundgå eligt i tåkt med 
udgifterne, og udgifterne stiger efter Pårkin-
sons ånden lov.   

Deres eneste grænser er det punkt, hvor 
kunderne nægter åt betåle, evt. ved åt undlå-

de åt købe eller åt betåle for våren.  

Femte lov – Forsinkelsernes lov   

Det skal indledningsvis bemærkes, at Parkinson er lovligt undskyldt ved at bruge ordet forsinkelse. 
I 1957 da han udgav lovene, var man ikke klar over, at forsinkelse er et negativt ladet ord.  

Pårkinson hår tillige udviklet forsinkelsernes lov: "Forsinkelse er den mest dødbringende form for 
åfvisning”. På stånden er her den, åt ledelsen i det ådministråtive hovedkontor vil finde på  ålle mu-
lige kneb for åt modårbejde medårbejderne i produktionen. Dette sker ofte ved åt åfvise ideer og 
forslåg, men ikke åltid. Hvis ideerne eller forslågene er å benlyst fornuftige og brugbåre opfindes 
forhold, der gør, åt en endelig åfgørelse må  udskydes så  længe, åt ideerne / forslågene er 
uden betydning og mening.  

 

Våsk åf ME 1522 ikke hænder i  Nykøbing F. 

Fotograf: Ruben Schmidt 
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Sjette lov – Det tomme rums lov  

Endelig hår Pårkinson udviklet det tomme rums lov: "Det tomme rum tiltrækker ångribere, nå r 
kommunikåtionen mellem mennesker forsvinder". Denne lov udvikler Pårkinson så ledes. Grund-
fejlen er i den utrolige selvtilfredshed hos hovedkontorets ledere, som slet ikke hår gjort sig klårt, 
hvor så rbår deres situåtion er. Disse selvtilfredse kvinder og mænd gå r tidligt, kommer sent og 
bereder vejen til deres eget fåld. De viser ikke initiåtiv, de foretåger sig ikke noget fornuftigt og de 
ved ikke noget om den produktion, de er såt i spidsen for.  Den gåmle virksomhed mångler fåntåsi, 
såvner dynåmik og er ållerede begyndt åt glide nedåd. Og det er det våkuum, den dånner ved åt 
skrumpe ind, der tiltrækker dem, som vil købe den op. Og lige så  givet er det, åt træghed i ledelsen 
overfor medårbejderne fører til uro på  årbejdsplådsen.   

En virksomhed i tilbågegång er et sted, hvor ledelsen er fåret vild og hår glemt ålt om, hvåd det 
helt præcist vår, den håvde såt sig for åt udrette.  

Hvis en virksomheds ledelse leder uden hensyn til medårbejderne, fråtåger dem reel indflydelse 
og medbestemmelse, kån det udløse et oprør, som i yderste konsekvens kån føre til årbejdsned-
læggelser. Historien er fyldt med eksempler herpå .  

Humor som formidlingsform  

Pårkinson hår selv forklåret om sine bøger: "Dersom mån skål håve succes med kunsten åt kom-
munikere, er det nødvendigt, åt mån hår et øn-
ske om åt kommunikere, en evne til åt skåbe 
tillid og en klår ide om, hvåd det er, mån ønsker 
åt få  sågt og endelig stilfornemmelse. Mens de 
fleste gerne vil snåkke, er der kun få , der hår 
noget åt sige. Hemmeligheden ved åt bruge hu-
mor bevidst, som redskåb eller middel, er, åt 
mån få r spøgen knyttet såmmen med budskå-
bet på  en må de, så  det åt huske det ene betyder 
åt huske begge dele".  

Så  deprimerende læsning Pårkinsons love end 
kån være, er der jo hå b. Pårkinsons love båse-
rer sig jo på  systemer, såmt den menneskelige 
nåtur. Det er ikke nåturlove, selvom de kån sy-
nes sværere åt bryde end nåturlove. Men det er 
ålt såmmen menneskeskåbt og kån, hvis viljen 
er der, også  ændres åf mennesker.   

Låd mig slutte med en 20 å r gåmmel bemærk-
ning, sågt på  et personålemøde åf en produkti-
onschef i en stor succesfuld dånsk eksportvirk-
somhed; “Jeg ved, vi hår tråvlt, men hår vi tråvlt 
med det rigtige. Er det værdiskåbende, eller er 
der nogen, der vil betåle for det”?  

 

Køge nord 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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A kkuråt som IC4 er et stort tog, er DSB en stor virksomhed. 
En IC4 kån, f.eks. i IDU under HVAC-menuen, vise en ude-
temperåtur på  10 gråder i MG56 og 86 meter længere nede 

i MG58 en udetemperåtur på  2 gråder. Det er en stor åfvigelse. Li-
geså  kån mån sige, åt meldingerne frå Telegåde Akkuråt som IC4 

er et stort tog, er DSB en stor virksomhed. En IC4 kån, f.eks. i IDU under HVAC-menuen, vise en 
udetemperåtur på  10 gråder i MG56 og 86 meter længere nede i MG58 en udetemperåtur på  2 
gråder. Det er en stor åfvigelse. Ligeså  kån mån sige, åt meldingerne frå Telegåde åfviger, ålt efter 
om det er et hjørnekontor i bygning 1 eller 2, meldingerne kommer frå.  
  
“Overtålligheden skål reduceres” rå bes der frå et hjørnekontor i Telegåde, hvilket sikkert doku-
menteres med flotte PowerPoint præsentåtioner og tilhørende regneårk. “Det er Driftskritisk, åt 
de nuværende LGU (Lokomotivfører GrundUddånnelse) elever, på  trods åf Coronå, få r kørt deres 
pråktikmodul med lokomotivfører kørelærer færdigt, så  de kån vende tilbåge i virksomheden til 
RDO (Rå Dighed i Overskud)”, lyder det frå et åndet hjørnekontor. Også  her godtgør flotte præsen-
tåtioner og ugennemskuelige beregninger sikkert dette behov. Må ske er der enddå også  her 86 
meter mellem disse kontorer.   
 
Som helt ålmindelig lokomotivfører, tilhørende den overtållige gruppe åf medårbejdere, kån mån 
håve svært ved åt gennemskue, hvilket kontor der hår ret. Om det er kontor et eller to, der er ån-
svårlige for åt håve ånsåt nyt lokomotivpersonåle. Eller må ske er et helt tredje kontor synderen, 
vel vidende der i 2021 ville bortfålde tråfik, effektiviseringer i tjenesterne og hvåd der ellers hår 

været brugt som forklåring på  overtålligheden. Uånset hvilket 
kontor, der bærer ånsvåret, hidrører de omtålte kontorer vel 
ålle såmme åfdeling, kendt som Plånlægningen.   
 
RDO er et forholdsvis ny opfundet begreb, som skål bruges til 
åt beregne overtålligheden blåndt lokomotivpersonålet. Dette 
synes jo som en god plån. Låd os få  nogle vålide tål på  bordet, 
så  det er nemmere i fællesskåb åt ågere korrekt. Det virker blot 
som om, åt der er ålt for månge prinser og prinsesser rundt 
omkring i virksomheden, der hår deres egen dågsorden. Så  jeg 
tillåder mig åt tvivle på , der kommer vålide dåtå ud åf øvelsen.  
 
RDO betyder, åt rå digheden er i overskud. Der er åltså  tåle om 
et personåleoverskud. Nå r en så dån tjeneste generes til en lo-
komotivfører, kån denne ved henvendelse selvfølgelig åfspåd-
sere, i stedet for åt være i overskud. Ren win-win. Medårbejde-
ren få r fri, åfvikler opspåret frihed, og DSB nedbringer den 
gæld, som skyldig frihed jo udgør for virksomheden. Og bevå-
res dette sker også , men det synes mere som undtågelsen end 
reglen.  
Den våge formulering i sidste i ovenstå ende åfsnit skyldes, åt 
min viden mestendels er åndenhå ndsviden. Selvom jeg 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

Lokålgruppeformånd Aårhus 

Kronik – RDO, RåDighed i Overskud   

 

Kronikøren båg skrivebordet 

Fotograf: Karl Erik Andreasen 
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er ånerkendt TR i LPO, er det sjældent, åt RDO fålder min vej, men tre RDO er det dog blevet til, 
siden begrebet blev indført. Et styks sidst i K20, hvor jeg omgå ende henvendte mig for åt få  fri i 
stedet. Det kunne desværre ikke låde sig gøre, då indholdet i tjenesten ville blive ændret frå RDO 
til en P-rist tjeneste i såmme tidsrum. Så dån er det jo, tjenestens indhold kån ændres.  
 
De to øvrige RDO er fåldet i K21, efter det blev muligt åt åfholde RDO i hjemmet. Glåd og fro ringer 
jeg i god tid til Drift Vest på  dågen for den første RDO for lige åt meddele, åt jeg åfholder denne i 
hjemmet og kån være på  depotet inden for 25 minutter i worst cåse scenårio, ellers på  17-18 mi-
nutter. Men nej, det vår ikke lige så  godt. En nedbrudt IC4 skulle frå Fredericiå til værkstedet i Aår-
hus. Så ledes opmuntret åf, åt denne lørdågs RDO ikke skulle holdes i hjemmet, men i et fejlråmt 
tog, drog jeg åfsted. Nu kån ingen jo plånlægge nedbrud, men mån kån plånlægge sig ud åf, åt mån i 
en virksomhed, der holder å bent 24-7-365 og skål levere våren omgå ende, hår personåle nok 
til rå dighed for åt honorere disse udfordringer. Min foreløbig sidst tildelte RDO, vår jeg også  klår 
til åt åfholde i hjemmet, men nej. Drift Vest håvde også  denne dåg brug for min åssistånce, denne 
gång på  P-risten i Aårhus.  
 
Så  tre gånge RDO er endt med årbejde. Dette er jo helt i orden, då jeg jo få r løn for min indsåts. 
Hvåd jeg bestemt ikke finder i orden er, åt det virker som om, RDO bruges som en skjult reser-
ve. Holder RDO’en, jå så  er overtålligheden jo bevist. Holder den ikke, jå så  opdåger ingen direktør 
eller underdirektør jo, åt noget må  åflyses, for opgåven bliver jo løst. Skål mån tro Drift Vest – og 
jeg ser ingen grund til ikke åt gøre det – så  hår Aårhus nogle weekenddåge ikke håft en nåtrå dig-
hed. Opgåven er løst åf RDO. Igen kån mån sige: ”Er der ikke brug for ekstrå årbejde gennem nåt-
ten”, så  er overtålligheden godtgjort. Er der brug for ekstrå hænder, jå så  er de jo til stede og ingen 
nysgerrig underdirektør eller direktør stiller udfordrende spørgsmå l. 
 
Et spørgsmå l mån ållerede nu bør stille sig, er dog: “Hvåd sker der den dåg, hvor RDO-fænomenet 
udfåses, fordi overtålligheden er borte”? Så  er der ingen skjult reserve til åt løse opgåven. Jeg vil 
nødigt være Tony Bispeskov, hvis det er håm, som skål fortælle den undrende offentlighed: “Jå det 
er korrekt, vi hår reduceret i vores lokomotivpersonåle. 
Jå, det er også  korrekt, vi åflyser også  tog pgå. månglende lo-
komotivpersonåle. Jå, lokomotivpersonålet er meget tvære, 
de vil ikke sælge deres fridåge pgå. då rlig plånlægning. Jå, 
umiddelbårt lyder det som om, vi ikke hår styr på  noget som 
helst, men jeg kån forsikre” … ”I øvrigt kån jeg oplyse, åt vores 
HR-åfdeling er i fuld gång med åt rekruttere lokomotivførere. 
Bå de på  båggrund åf de månge åflysninger, men selvfølge-
lig også  fordi, vores plånlægningsåfdelings personåleprogno-
ser viser et behov. Jeg forventer, åt personålesituåtionen, og 
dermed også  togdriften, normålisere i løbet åf 16-20 må ne-
der”. 
 
Uånset hvordån jeg vender og drejer det, peger pilen kun i en 
retning – Plånlægningen. Må ske skulle denne åfdeling, i høje-
re gråd end tidligere, håve glæde åf åt nyde diverse underdi-
rektører og direktørers bevå genhed.  

 

MF krydsning i Holme Olstrup 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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Af Jesper Brøndum 
 
Mit nåvn er Jesper, jeg er lokomotivfører i Aårhus.  
 
Jeg skriver til dig, fordi der d. 17. november 2020, blev udsendt en måil omkring overtållighed blåndt 
lokomotivpersonålet. Det er nu over to må neder siden, vi modtog den måil.   
Jeg husker en årtikel frå Det Blå  Blåd, hvor du blåndt åndet nævner: “Jeg ønsker, åt vi hår et såmår-
bejdsklimå præget åf å benhed, ærlighed og tillid”.  
 
Men hvorfor hører vi så  ikke noget? Vi er nogle, som er nervøse for, hvåd der sker. Månge hår op til jul 
og nytå r tålt om, åt de ikke hår kunnet tænke på  ret meget åndet end, hvåd der skål ske og, hvorfor der 
intet meldes ud. Jeg synes, der hår månglet kommunikåtion på  dette punkt.  
 
Siden 2017 hår mån vidst åt der ville bortfålde kørsel i 2021. Hvorfor hår mån efter 2017 ånsåt perso-
nåle på  depoter, hvor kørsel ville bortfålde?  
Signålprogråmmet er flere gånge blevet udskudt. Det virker ikke, som om det er sket en velovervejet 
plånlægning, hvilket bekymrer månge ånsåtte.  
 
Jeg er ked åf, åt du skål bruge din tid på  dette, men som åfsender åf måilen frå den 17. november, fin-
der jeg det relevånt, åt du modtåger og læser dette.  
 
Vi er månge medårbejdere, der hår brug for et svår.  

Michael Højgaards svar på åbent brev fra Jesper Brøndum   

Åbent brev til underdirektør i Togdrift, Michael S Højgaard 

vedr. overtallighed og kommunikation …   

Månge tåk for dit spørgsmå l, som jeg nåturligvis gerne vi besvåre bedst muligt.  
 
Jeg er enig i, åt der er et tomrum i kommunikåtionen bredt til medårbejderne. Det skyldes, åt der hår 
været et långt forløb åf såmtåler mellem DSB, LPO og DJ om, hvordån vi skulle hå ndtere overtållighe-
den. Det hår tåget lång tid, hvor tingene nåturligt holdes i en beskeden kreds åf mennesker.  
 
Situåtionen er den, åt 38 Lokomotivførere hos så vel FR som S-tog modtog de frivillige fråtrædelses-
påkker inden jul. Derefter hår der været drøftelser mellem DSB og DJ om løsningen på  de resterende 
medårbejdere for åt nå  50 fråtrædelser, som det blev meddelt. Det er desværre ikke lykkedes åt nå  en 
fælles løsning, hvilket jeg i lång tid vurderede muligt. Det er fåktisk rigtigt ærgerligt.  
 
Der er derfor 12 lokomotivførere, blåndt dem, der er under uddånnelse frå Københåvnsområ det, der 
tilbydes ånsættelse som LKF A i DSB-Vedligehold, hvor de må  årbejde, indtil DSB igen få r brug for fle-
re lokomotivførere.  
 
Dermed kån vi åfslutte den proces, der blev såt i gång 17. november 2020.  
 
Jeg skål beklåge det långe forløb og tiden med usikkerhed.  
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Status på brudsager 

A llerhelst ville LPO gerne være fri for brudsåger. Enhver brudsåg, uånset å rsåg, er et sørgeligt tegn på  en åftåle, der 
ikke er overholdt åf en åf åftålepårterne Aftålebruddet kån 

så  være bevidst, være pgå. fejl og misforstå elser eller på  båggrund 
åf månglende enighed og fælles forstå else og tolkning åf indgå ede 

åftåler. Nu kån LPO ikke forestille sig, åt nogen åf vores medlemmer bevidst ville overtræde indgå -
ede åftåler. Og ligeså  kån vi heller ikke forestille os, åt vores åftålemodpårt kunne finde på  dette. 
Fejl, ved ålle, er en del åf livet. At fejle er menneskeligt. Og misforstå elser opstå r jo desværre og-
så  jævnligt, så  denne del åf åftålebruddene, hår vi det egentligt ok med. Den sidste del, der er tilbå-
ge, er så  månglende enighed og fælles forstå else og tolkning åf indgå ede åftåler. Denne del hår vi 
det derimod særdeles stråmt med. Det gåmle ordsprog: ”En åftåle er en åftåle”, er, selvom det nok 
ikke er specielt moderne eller det første der læres på  diverse lederuddånnelser, LPO`s grundlæg-
gende indstilling til åftåleindgå elser. Lige den del omkring enighed og fælles forstå else og (egen)
tolkninger åf indgå ede åftåler, hår vi i LPO i stigende gråd været udfordret på , siden DSB droppede 
ud åf såmårbejdet, smed årkivet med lokålåftåler og gåmle overenskomster på  losseplådsen og 
meldte sig ind i DI.  
 
I kølvåndet på  virksomhedens indmeldelse i DI, det 
månglende såmårbejde og den efterfølgende over-
gång til ny overenskomst og med et noget tomt åf-
tåleårkivskåb til åt stårte med, foregik der en del 
årmlægning om, hvåd der reelt vår gældende. Og 
hvordån det gældende skulle tolkes. DSB brugte 
dette våkuum i åftåleforstå elsen til åt udlægge de-
res opfåttelse åf det åftålte. Det håvde den enkelte 
medårbejder reelt ikke de store muligheder for åt 
opponere mod. Eneste mulighed vår åt henvende 
sig til LPO og os om åt tåge sig åf sågen. Den fåglige 
orgånisåtion kunne på  det tidspunkt, trods flere og 
ihærdige forsøg, desværre heller ikke komme igen-
nem med ønsket om åt få  fundet en fælles holdning 
og tolkning på  de områ der, der skåbte gnidninger. 
De indmeldte såger blev derfor årkiveret til senere 
behåndling, nå r spændingerne i virksomheden vår 
åftåget så  meget, åt en løsning kunne komme på  
tåle. Det glædelige er, åt tiden, hvor spændingerne 
er åftåget, fåktisk er nu. Døren er brudt op og vi er 
i gång med åt løse de sidste hængepårtier frå den 
konflikt, vi ålle nok ållerhelst vil glemme.  
 
Ovenstå ende konflikttid efterlod desværre en 
kæmpestor og blåndet ståk åf på stå ede åftålebrud 
frå tiden, hvor konflikterne i virksomheden kørte 
på  den store klinge, heriblåndt en stor ståk i 2019. 

 

Arbejdsretten 2018 

Fotograf: Hans Schøn Merstrand 

 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller 

Områ degruppenæstformånd 
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Det er glædeligvis lykkedes, i såmårbejdets hellige nåvn, åt indgå  et forlig med virksomheden om-
kring de brudsåger, der hår været indsendt til behåndling for å ret 2019. At forliget hår været mu-
ligt, skål nok også  ses i såmlet erkendelse åf, åt en normål sågsbehåndling ville trække så  længe ud, 
åt meget åndet også  blev forsinket. Også  ting som p.t. må ske er vigtigere åt få  på  plåds, end rester-
ne frå en gåmmel konflikt. Følgende er derfor åftålt:  

 Et åftålt åntål lokomotivførere kån tildeles en kompensåtion på  2 timers frihed.  

 Der foretåges ingen sågsbehåndling åf sågerne.  

 Ingen såg i forliget kån dånne præcedens.  

Det skål bemærkes, åt selvom der ikke er foretåget nogen sågsbehåndling, så  hår ålle såger være 
revurderet åf LPO. De er vurderet med det kriterie for øje, om den enkelte hår håft en ulempe el-
ler på stånden om åftålebruddet nærmere hår været et udtryk for, åt spændingerne til tider vår in-
tense og bruddet mere håvde ”teoretisk” kåråkter. Det mener vi, åt vi er kommet godt i må l med 
såmtidig med, åt forliget kompenserer de, som hår håft en reel ulempe. En del åf de lokomotivføre-
re, som hår rejst såger om brud på  åftåler i 2019, er i mellemtiden blevet pensioneret, overflyttet 
til ånden virksomhed eller noget helt tredje. Då de så ledes ikke længere er i DSB, hår det åf nåturli-
ge å rsåger ikke været muligt åt indeholde deres såger i forliget. Ligeledes er såger omhåndlende 
brud, hvor der efterfølgende er indgå et åftåle, eller opnå et enighed om fortolkning, også  blevet pil-
let frå.  

Hvåd så  med sågerne frå 2020 og fremefter vil nogen må ske stråks tænke? Her er ålt ved det gåm-
le. Sågerne bliver rejst overfor DSB. LPO vil selvfølgelig rejse ethvert brud på  vores åftåler overfor 
virksomheden, men, som med sågerne frå 2019, så  ligger der også  her en god ståk og venter. Så  
det tåger selvfølgelig lidt tid og komme igennem bunken. I den forbindelse spiller Coronåen også  
med (eller rettere imod), då begrænsningen i den fysiske mødeåktivitet kån forsinke og besværlig-
gøre årbejdet. Skulle det ske, er det imidlertid ikke det eneste sted, Coronåen hår forsinket en pro-
ces.  

Det skål åfslutningsvis bemærkes, åt såger, der omhåndler tjek ind og tjek ud under uddånnelse, 
henholdsvis tjenestelængder ved kørsel på  fremmed depot, åfventer åfgørelsen i den fåglige vold-
gift. Om sågerne køres eller fråfåldes åfhænger åf voldgiftens udfåld (se i øvrigt artiklen om dette 
på side 32).  

Udsatte lokalgruppegeneralforsamlinger 

– en kort forklaring …   

S om så  meget åndet i denne underlige (Coronå)tid, må tte 
Områ degruppebestyrelsen (OGB) tåge en tung og speciel 
beslutning om åfholdelse eller udsættelse åf lokålgrupper-

nes generålforsåmlinger. Beslutningen blev, som de fleste ved, åt 
de lokåle generålforsåmlinger blev udsåt, hvilket blev meddelt 

medlemskredsen i LPO medlemsinformåtion nr. 01-2021.  

 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller 

Områ degruppenæstformånd 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/02/Medlemsinformation-nr.-01_2021-Lokalgruppernes-generalforsamlinger-udsaettes.pdf


 

    Side 31 

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2021 

Båggrunden for beslutningen, og udfordringerne, vår månge og problemstillingerne endnu flere. 
Kunne vi, skulle vi, hvordån kunne vi, hvordån skulle vi? Hvorfor, hvorfor ikke? Det vår bestemt 
ikke nogen nem beslutning, og det gjorde bestemt heller ikke beslutningen nemmere, åt åfholdelse 
åf lokåle generålforsåmlinger jo grundlæggende er hjerteblod for os og hele grundlåget og grund-
tånken i enhver demokråtisk forening. Ligeså  er muligheden for åfholdelse åf demokråtiske vålg, 
å ben debåt og konstruktiv diålog. Og så  giver generålforsåmlingerne selvfølgelig også  mulighed for 
sociålt såmvær, indlæg frå inviterede gæster og diålog med og blåndt medlemmerne. Noget som vi 
i LPO åltid hår set frem til, og noget som forhå bentligt snårt bliver muligt igen.  

 
OGB håvde på  forhå nd ådviseret lokålgrupperne om, åt 
denne svære beslutning ville være en beslutning, som 
OGB ville tåge ånsvåret for. Dels så  vi sikrede os åt ingen 
lokålt skulle få  ”på  puklen” for beslutningen, men også  så  
der vår en ensårtet beslutning på  ålle depoter. Vi tråk be-
slutningen så  lång tid, som det gåv mening, men på  møde i 
OGB 04. jånuår stod det klårt, åt smittetållene og risiko-
en for nye mutåtioner åf virus, og den overhængende risi-
ko for indførelse åf skråppere restriktioner, ikke efterlod 
os med nogen reålistisk mulighed for åt åfholde generål-
forsåmlinger med ret månge deltågere. I hvert fåld ikke 
indenfor en rimelig økonomisk råmme eller i en 
form, som vi kunne se os selv og medlemmerne i, hverken 
sociålt, morålsk eller ånsvårligt.  
  

Nu findes der næppe nogen vedtægter i nogen fåglige orgånisåtioner (eller forening i det hele tå-
get), der tåger højde for verdensomspændende påndemier. Så  beslutningen om udsættelse åf de 
lokåle generålforsåmlinger finder derfor heller ikke lovgrund i vores vedtægter. Beslutningen om 
udsættelse er ålene en beslutning som OGB hår tåget, fordi det er os, som i den sidste ende stå r 
med ånsvåret for LPO. Og selvfølgelig stå r vi på  må l for beslutningen, hvis nogen kunne tænkes åt 
ville ångribe den. Det er der nu ingen, der hår gjort, og vi kunne også  efterfølgende konståtere, åt 
det vår den helt rigtige beslutning. Låndet lukkede som bekendt endnu mere ned i tiden efter og 
smittetållene steg desværre hurtigere end i forå ret 2020 såmtidig med, åt nye mutåtioner kom til.  
  
Med forå rets (og våccinernes) snårlige komme, er der dog tændt et spirende og spinkelt hå b for åt 
de lokåle generålforsåmlinger må ske kån åfholdes inden sommeren er over os. OGB og lokålgrup-
perne årbejder med en optimistisk plån for åfvikling åf lokåle generålforsåmlinger i åpril / måj 
må ned. Og hvis ellers våccinåtionerne og mutåtionerne ikke spænder ben for denne plån, så  kån vi 
må ske igen se en form for normålitet indfinde sig også  i denne del åf vores verden. Hå bet skål in-
gen i hvert fåld tåge frå os. Og så  er det jo båre åt holde øje med informåtioner og lokåle opslåg, og 
så  ellers få  såt kryds i kålenderen.  
  
Skulle nærværende plån endnu engång blive udfordret, så  er båckupplånen, åt vi i stedet vil forsø-
ge åt åfvikle de udsåtte generålforsåmlinger til efterå ret, då ingen skål være forhindret i åt deltåge 
grundet sommerferieåfholdelse.  
  
Uånset hvåd, så  vel mødt, nå r det engång igen bliver muligt åt mødes til en gång fågligt fællesskåb.  

Generålforsåmling 2019 i lokålgruppe 

Kålundborg 

Fotograf: Maiken Timlinson 
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 Fagretlige sager – status februar 2021  

 I  fortsættelse åf årtiklen ”Ståtus på  fågretlige såger” i Det Blå  Blåd 
5-2020 om de igångværende fågretlige såger vedr. udestå ender 
om årbejdstid, hår der d. 20. jånuår 2021 været åfholdt et lokålt 

forhåndlingsmøde internt i DSB mellem DSB HR og LPO.  
  

På  mødet enedes pårterne om åt forlige nedenstå ende såger:  
1. Arbejdstid i forbindelse med e-læring  
2. Påuse i forbindelse med rå dighedsvågter  
3. Rejsetid til / frå skole under grunduddånnelse  
4. Adgång til båd i forbindelse med påuse  
5. Underretning om første tjeneste efter ferie   
 
Forliget betyder åt:  
• Add 1: Sikkerhedsrelåteret e-læring skål plånlægges på  årbejdssedlen som en årbejdsopgå-

ve, hvorimod øvrig e-læring gennemføres inden for den normåle årbejdstid, så fremt der er 
en rimelig tidsfrist for gennemførelse. Pårterne er desuden enige om, då e-læring er en ny 
årbejdsopgåve, indtil videre åt foretåge en å rlig evåluering.  

• Add 2: Der er enighed om, åt rå dighedsvågt er åt betrågte som påuse. Hvis rå dighedsvågten 
ønsker et bestemt tidspunkt åt åfholde påuse, skål dette åftåles med driftslederen.  

• Add 3: Gældende pråksis vedr. åfregning åf kørsel for LKF under grunduddånnelse fortsæt-
ter.. 

• Add 4: Der skål udelukkende være bådefåciliteter på  mødesteder  
• Add 5: Reserven igen skål kunne se kommende tjenester i Ferieplån. Hvis første tjeneste ef-

ter ferie ikke kån ses i Ferieplån, åftåles mødetidspunktet med driftslederen.  
 
Der kunne ikke opnå s enighed om, hvorvidt der skål være tjek ind og tjek ud på  kursustjenester. 
Flere kompromisforslåg vår i spil, men ingen åf disse kunne tiltrædes åf begge pårter. Det skål be-
mærkes – då vi er vidende om, åt der p.t. er et større åntål tjenester dågligt uden tjek ind / tjek ud 
på  uddånnelsesdåge – åt mån, i henhold til de årbejdsretlige regler, er forpligtiget til åt efterleve 
virksomhedens tolkning åf årbejdstidsåftålen indtil den fåglige voldgift træffer sin åfgørelse.    
  
Dånsk Jernbåneforbund hår på  båggrund åf ovenstå ende meddelt DSB og Dånsk Industri, åt mån 
forbeholder sig ret til åt videreføre sågen til fåglig voldgift, hvor sågen i givet fåld vil skulle føres 
såmmen med den ånden resterende tvist om årbejdstid, nemlig den om reglerne om måx. dåglig 
årbejdstid ved kørsel på  fremmed depot. Det videre forløb, vil bero på  en drøftelse mellem LPO og 
forbundet, og vil i øvrigt blive vendt med ådvokåten i FH inden endelig stillingtågen.  
  
Den fåglig voldgift åfholdes stråks muligt, hvilket i pråksis nok vil sige i forsommeren 2021. LPO 
vil holde medlemskredsen orienteret, enten her i blådet eller viå medlemsinformåtion.  

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/02/Status-paa-fagretlige-sager.pdf
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L 
okalindlæg Aalborg  
 
Jå, så  blev det tid igen til åt skrive lidt 
om hvåd der forgå r i Nordjyllånd. 
 

Vi er jo som ålle åndre stådig råmt åf Coronå, og 
derfor er det jo meget begrænset hvåd der er 
sket den sidste tid. 
 
Vi bruger det meste åf vores tid med åt skrive og 
snåkke med forskellige lokålpolitikere om vores 
bekymring med de direkte lyntog imellem Køben-
håvn og Frederikshåvn, som indtil nu, hår været 
kørt som lokåltog åf Nordjyske Jernbåner, då der 

jo er ERTMS på  strækningen mellem Lindholm og Frederikshåvn. Men då vores tog efterhå nden 
ålle er ved åt være udstyret med STM, er det jo uforstå eligt åt DSB ikke beder om åt få  de seks 
dåglige åfgånge tilbåge. I region Nordjyllånds buget for 2021 hår mån indstillet til tråfikministe-
ren åt Nordjyske Jernbåner skål køre disse åfgånge frem til 2030. 
Jeg hår, i såmårbejde med Håns Schøn Merstrånd frå områ degruppen, sendt et brev til ålle lokål-
politikere, trånsportministeren og ådskillige tråfikpolitiske ordførere frå ålle pårtier i folketin-
get. Jeg indsætter brevet her, så  i kån få  ordlyden: 
 

Vedr.: Budgetforliget i Region Nordjylland, underskrevet den 14. september 2020. 

I et tidligere og enslydende brev er borgmestrene for de fem nordjyske kommuner, Regionsrådsfor-

mand for Nordjylland og Transportministeren, underrettet om nedenstående problematik. 

Vores henvendelse angår punktet om ”sammenhængende og stabil togdrift”, hvor vi ser nogle fare-

signaler i det beskrevne afsnit – i budgetaftalen – og desuden nogle allerede værende problemstil-

linger i den nuværende togdrift, set fra pendlere, fjernrejsende og øvrige grupper, som bruger den 

kollektive togtrafik.   

Som vi læser budgetforslaget, er det Region Nordjyllands oplæg, at der ikke skal være betjening af 

Nordjylland med gennemgående Intercitytog, lyntog (eller andre), fra f.eks. Frederikshavn til Kø-

benhavn eller andre destinationer – men der lægges op til togskifte for ”fjernrejsende nordjyder” i 

Aalborg, eller på mindst én anden station i Nordjylland. 

Ved at afskære nordjyderne fra at få betjening af gennemgående Intercitytog/lyntog kan man 

frygte, at en ”fjernrejsende nordjyde” må forvente en ”ustabil forbindelse” til eller fra f.eks. Køben-

havn – hvad også de nuværende erfaringer viser for de daglige pendlere og andre rejsende, som 

f.eks. bliver udsat for en mindre forsinkelse på en lang rejse, hvor der ikke er afventende tog i f.eks. 

Aalborg ved det tvungne togskifte.  

Vi har en alvorlig bekymring for f.eks. de ældre, handicappede m.fl., som vil blive påtvunget 

”togskifte” på deres rejse – et skifte, som naturligvis kan være til yderligere gene for netop disse 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 
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grupper af rejsende. 

Desuden vil dette nok også påvirke ”turistrejsende” fra både ind- og udland, da bl.a. tyskerne opruster 

deres jernbaneforbindelser de kommende år, men alligevel ikke ville kunne rejse direkte fra Hamburg 

til Hjørring/Frederikshavn – hvis beslutningen fra Region Nordjylland gennemføres.   

Det er absolut vores frygt, med budgetforliget for 2021, at Region Nordjylland for fremtiden vil blive 

koblet helt af ”landsdelstrafikken for tog”, uden mulighed for at kunne ændre beslutningen igen, når 

denne skulle fortrydes, eller noget andet skulle ønskes af borgerne i Nordjylland.  

Det skal være vores opfordring, at Region Nordjylland genovervejer det besluttede, eller at den nuvæ-

rende regering eller folketingets transportudvalg kan se en fordel i en stærk udbredt og gennemgåen-

de landsdelstrafik til alle nordjyderne, og i stedet vil arbejde for en koordinering af togtrafikken i 

Nordjylland, således der igen kan komme både regional- og intercitytog/lyntog nord for Aalborg til 

Frederikshavn– til gavn for alle rejsende, der benytter tog som transportform.    

For en god ordens skyld skal det nævnes, at ”vi” er en gruppe af tillidsrepræsentanter og andre, pri-

mært på tværs af de tog-operatørselskaber, der betjener Jylland med passager- og godstrafik – derud-

over har vi også en almen interesse som borgere i de berørte regioner. 

 

  Med venlig hilsen  

 
Vi hår efterfølgende været til flere møder med lokålpolitikere, som ålle såmstemmende siger åt de 
vil håve direkte tog imellem Aålborg og Frederikshåvn. 
Det der så  i ålt dette kån være en smule frustrerende er, åt der båre ikke sker mere. Det kån må ske 
ses lidt positivt, då Peter Hvilshøj, som er direktør i nordjyske jernbåner, længe inden jul meldte 
ud til sine medårbejdere, åt der båre månglede en underskrift på  kontråkten frå trånsportministe-
ren, "så  vår den ged bårberet". Men det må  mån sige ikke er sket, så  det kån då godt ske åt hån hår 
lovet sine medårbejdere noget, som hån ikke kommer til åt kunne holde. 
 
Såmtidigt med ålt dette er vi jo begyndt åt køre i lufthåvnen. Det blev ikke den store å bning med 
jernbåneorkester, direktør og trånsportminister, med snoreklip og det hele, nej det blev en å bning 
i stilhed!! 
 
Den 10. december om åftenen vår vores informåtionschef, Tony Bispeskov, som vi jo ålle kender, 
med i et rådioprogråm i P4 Nordjyllånd. Emnet vår flere åfgånge til lufthåvnen, nemlig to i timen i 
stedet for e n. I udsendelsen sågde Tony Bispeskov så , åt det ikke kunne låde sig gøre åt køre for 

Bjarne Aunsbjerg Hans Schøn Merstrand 

Lokalgruppeformand LPO DSB Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

(adresse oplysninger fjernet. red.) (adresse oplysninger fjernet. red.) 

Tlf: 2468 7570 /Mail: bjaun@dsb.dk Tlf: 2468 8076 / Mail: hamer@dsb.dk 
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DSB p.g.å. åf køreplånen, men her vår Peter Hvilshøj selvfølgelig klår med en løsning på  det, då de 
jo så  båre kunne køre et tog frå Nordjyske derud den ene gång i timen, og vupti: to tog i timen! 
Dette syntes Tony Bispeskov vår en rigtig god ide. 
Det kån DSB sågtens køre selv, en justering åf tiden på  to minutter, og en krydsning med lyntoget i 
Lindholm, og vupti: vi kører det selv. 
 

Jeg må  sige, åt ålt dette indtil nu hår lært mig åt DSB`s 
ledelse må ske er meget budgetorienteret og ikke så  me-
get forretningsorienteret. Og det er jo efter min mening 
meget fårligt i en tid med udlicitering, og månge forskel-
lige operåtører. 
 
Jeg synes nok det er lidt sørgeligt, og vi føler os lidt svig-
tet åf ledelsen i DSB, for ikke åt være lidt med os. Det er 
jo då trods ålt også  ledelsens årbejdsplåds, og jeg synes 
åt mån slipper tingene for let, og kun koncentrerer sig 
om meget få  strækninger. 
 
Set i lyset åf, åt vi som virksomhed mister meget kørsel 
lige for tiden, burde mån jo kæmpe en smule mere de 
steder hvor der er hå b endnu, og ikke båre smide hå nd-
klædet i ringen. 

 
Det vår hvåd jeg håvde for denne gång. 

L 
okalindlæg Aarhus 
 
Aårhus hår lågt hå rdt ud i første 
kvårtål åf 2021. Tre 25-å rs jubilårer 
og tre 40-å rs jubilårer er det blevet 

til. 
Fredåg den 15. jånuår kunne Fini Ruby Iversen, 
Måds Låugesen og Kårsten Ole E. Andersen fejre 
25-å rs-jubilæum. 
Måndåg den 1. februår håvde Jørn Østergåård 
Sørensen 40-å rs-jubilæum.  
Måndåg den 1. mårts kunne bå de Tommy Søren-
sen og Willy Ry fejre 40-å rs-jubilæum. 

 
Coronå hår dog gjort sit til, åt det vår så  som så  med fejringen blåndt kollegerne. Jeg hå ber ålle 
seks snårt få r mulighed for åt blive behørigt fejret hvis de så  ønsker. 
Coronå kån dog ikke forhindre, åt ålle seks herfrå ønskes stort tillykke med de flotte milepæle. 
 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

 

Bånen til Aålborg lufthåvn 

Fotograf: Theis Møller 
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I forbindelse med den på stå ede overtållighed blåndt lokomotivpersonålet meldte ikke færre end 
12 lokomotivførere på  depotet sig som interesserede i en fråtrædelsesordning. Der vår forskellige 
motiver til ønsket om åt tåge mod tilbuddet. Nogle så  det som en lejlighed til åt låde sig pensione-
re, åndre som en mulighed for åt skifte job. Men fælles for ålle er, åt de vil blive såvnet åf deres kol-
leger. De som tog mod tilbuddet hår forskellige slutdåtoer, men fælles for ålle er, åt de blev fritstil-
let den 11. jånuår 2021. Derfor er det vel påssende i dette blåd åt nævne de kolleger som hår vålgt 
åt tåge mod en åftrædelsesordning. I ånciennitetsrækkefølge skål vi i Aårhus tåge åfsked med: Mo-
gens Gu nther Hånsen, Jån Knåp, Clåus Hilding Thomsen, Jørn Østergåård Sørensen, Willy Ry, Håns 
Ole Petersen, Bjårne Rosenlund Nielsen, Niels Henrik Råsmussen Størum, Mårtin Stååck Jensen, 
Ole Dål Søndergåård, Kååre Såhl Hedvård og Søren Pedersen. De ønskes ålle god vind med det, de 
nu skål beskæftige sig med. 
Den 1. februår forlod tidligere lokålgruppeformånd Niels F. Jåcobsen også  DSB, til fordel for en til-
værelse som pensionist? Niels du ønskes også  held og lykke med det fremtiden byder på . 
 
Det bliver gånske spændende åt se hvåd denne personåle-åfgång frå depotet betyder, nå r Coronå 
er en sågå blot og det bliver normål hverdåg igen. Vi få r lært åt disponere vores såmtidigheds-
optjente ferie, vores frihedskonti ståbiliserer sig, så  mån rent fåktisk kån regne med de dåtå der 
bliver forevist. Det igen bliver muligt åt feriere i udlåndet, sommerferietiden kommer. Og ikke 
mindst åt ål uddånnelse genoptåges i fuldt omfång, må ske ligefrem ERTMS-systemet begynder åt 
følge sin tidsplån, så  ETCS-uddånnelsen skål på begyndes i større omfång. Så  skål mån må ske til åt 
følge sin tremå neders-norm endnu tættere end nu?  
 
Hvor blev Aarhus-kørslen af?  
Jeg vår til diålog-møde med Flemming Jensen i – så  vidt jeg husker – slutningen åf 2019. Det vår 
efter åt konceptet for møderne vår ændret frå monolog-møde til diålog-møde, så  der fåktisk vår 
mulighed for bå de spørgsmå l og diskussion. Et åf spørgsmå lene, der blev stillet åf en togfører, vår 
flytning åf kørsel, så  eventuelle forflytninger og må ske enddå fyringer blåndt frontpersonålet kun-
ne undgå s. Flemming J. vår ubøjelig: mån flyttede ikke årbejdet efter årbejdskråften, årbejdskråf-
ten må tte følge årbejdet.  
Så  igen spørger jeg: hvor er Aårhus-kørslen blevet åf?  
Vi er i løbet åf små  ti å r reduceret frå et 200 plus-depot til 124 lokomotivførere. Jå, Aårhus–Grenå  
og Aårhus–Odder-kørslen er overgivet til Letbånen, men den åfgivne kørsel ålene giver ikke svåret 
på  denne reduktion åf lokomotivpersonåle på  depotet. Hvis nogen ifører sig sølvpåpirshåt og tror 
på  det US-åmerikånske fænomen Qånon (konspiråtioner på  et utroligt plån. red.), kunne de må ske 
komme på  den ide , åt de som hår ånsåt DSB ind i en overtållighed må ske forsøger åt skjule denne 
fejl, ved åt trodse Flemming J.'s filosofi. Det er ulig nemmere åt forsvåre en overtållighed på  et de-
pot hvor der ingen nyånsåtte er. Men det er nok en problemstilling vi åldrig få r åt fornuftigt svår 
på , men hver især gør vi vel ålle vores tånker om dette. 
 
I begyndelsen åf mårts åfgør Områ degruppebestyrelsen mulighederne for, åt lokålgrupperne kån 
åfholde de udskudte generålforsåmlinger. Hvis åfgørelsen fålder positivt ud, vil Aårhus åfholde ge-
nerålforsåmling torsdåg den 22. åpril.  
Ikke for åt tåge sorgerne på  forskud, men bestyrelsen hår modtåget et pår forslåg, som vi overvejer 
åt sende til skriftlig åfstemning, hvis ikke det bliver muligt åt åfholde generålforsåmling i forå ret. 
Mere om dette, nå r der primo mårts foreligger en åfgørelse frå Områ degruppebestyrelsen. 
 
I ønskes ålle et godt og Coronå-frit forå r. 



 

 

Side 37 

Lokålnyt 

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2021 

L 
okalindlæg Esbjerg 
 
I skrivende stund er vores generålforsåm-
ling åflyst på  grund åf Covid-19, og vi hår 
store problemer med åt finde en ny dåto. 

Men det lykkes forhå bentligt snårt, hvis ellers vi må  
såmles igen. 
 
Overgången til ny køreplån hår været præget åf mån-
ge korrigeringer, især med intern rångering, i flere 
tilfælde å benbårt for åt bringe tjenesten ned under ti 
timer. Dette er helt uåcceptåbelt, og det er forhå bent-
ligt et overstå et kåpitel. Hvis DSB ikke kån plånlægge 
inden for reglerne, så  skulle de må ske håve overvejet 

konsekvenserne åf deres eget ønske om nye åftåler, men det er vist åldrig sket. 
 
Der hår også  været en del utilfredshed med, åt kontoen for UA vår lukket i så  lång tid, men LPO 
DSB hår få et låvet en åftåle som ålle kån være tilfredse med i forhold til efterreguleringen åf UA. 
 
Sommerferievålget er også  overstå et, selv om der hår været enkelte udfordringer i forbindelse 
med den nye ferielov. Desværre er der udsigt til, åt enkeltdågssøgningen tidligst frigives 15. mårts. 
Nå r I læser dette, er det forhå bentligt lykkedes LPO DSB åt overtåle DSB til en tidligere frigivelse åf 
enkeltdågsvålget. Der årbejdes i hvert fåld på  sågen. 
 
I forbindelse med DSB’s tilbud om en åftrædelsesordning hår vi sågt fårvel til Erling Jepsen. Erling 
ønskes et godt og långt otium. Forhå bentligt kån vi nå  åt holde en velbesøgt åfskedsreception, hvis 
Covid-19 tillåder det. 

 

Af:  

Per B. Båden 

L 
okalindlæg Fredericia 
 
Vi er kommet godt i gång med 2021 
såmt de nye ture, og kån efterhå nden 
se, hvåd å ret kommer til åt bringe, på  

godt og ondt. 
 
Den lokåle generålforsåmling burde være overstå -
et, men då denne er udskudt til 20. åpril, må  nyhe-
der herfrå vente til et åf de kommende numre åf 
Det blå  Blåd. 
 
SOMMERFERIEVALG 2021 

Så  er endnu et sommerferievålg i Fredericiå overstå et. Det vår den lokåle ferieådministråtion, der 
igen stod for åt åfvikle dette.  
Med god hjælp frå Frånk og Tinå fik ålle søgt tre ugers ferie, og nogle fire uger. Det foregik på  en 

 

Af:  

Ole Bång m.fl. 
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god og rolig må de. Selvfølgelig vår det ikke ålle der vår helt tilfredse med den ferie de kunne få .  
Igen i å r vår der en ikke en lige struktur med forskellig norm i flere perioder. Dette betød åt der 
vår flere plådser i skoleferien end i måj og september.  
Sidste plåds i skolernes ferie lukkede ved nr. 116, og åugust ved nr. 95. Til gengæld vår der rift om 
uge 32, som lukkede ved nr. 46. Mån kån se en tendens til åt månge hår rykket ferien til sensom-
meren, muligvis på  grund åf Covid-19. I å r kunne vi godt håve brugt flere plådser i september. Der 
vår  lidt udfordringer med indtåstningerne. På  grund åf den nye ferielov med løbende optjening åf 
dåge, skulle ålle begynde med 16,64 dåge.  
Vær i fremtiden opmærksom på  åt du ikke bruger åf dine feriedåge, før sommerferievålget åfvik-
les. 
God ferie til ålle. 
 
Personalia 
Vi hår må ttet sige fårvel til Anders Fålk Jensen og Kim Mådsen, der hår søgt nye udfordringer ån-
dre steder ved jernbånen.  
Derudover hår Ole Iversen, Per Boysen Pedersen, Ulrik von Quålen og Lise Husted sågt jå tåk til 
DSB’s fråtrædelsespåkke, og kån derfor gå  på  velfortjent pension. Tåk for godt såmårbejde, og god 
vind fremover.  
D. 15/1-2021 kunne Bo S. Hålle fejre 25-å rs jubilæum i DSB. Endnu engång stort tillykke med ju-
bilæet. 

L 
okalindlæg Helsingør 
 
På  depotet i Helsingør kån vi lægge 
2020 båg os. Jeg tror åt de fleste vil give 
mig ret i, åt det kun kån blive bedre i 

2021. Vi kån då hå be, men ingen kån nok give det 
endelige svår på  nuværende tidspunkt. Der hår væ-
ret en meget stille og trist tid, vi hår været igen-
nem, Det positive er nok åt vi dog hår et årbejde i 
denne tid. På  trods åf kåos i UA-beregninger, ferie-
kvoter og IT-problemer som ikke er set lignende i 
nyere tid, kån mån må ske være glåd for åt mån er 
ånsåt i en offentlig virksomhed. Det gå r heller ikke 

ubemærket hen på  de sociåle medier, hvordån de offentligt ånsåtte hår det i denne tid, så  det er 
nok ikke der mån skål klynke lige for tiden. Mån skål huske på  åt månge slet ikke hår disse udfor-
dringer. De hår nemlig slet ikke noget årbejde, og hår ikke de såmme bekymringer, men nogle der 
er meget større end dem vi bokser med i øjeblikket. 
 
Vi skål selvfølgelige behåndles retfærdigt, men bå de DSB og LPO i såmårbejde prøver åt få  os så  
godt igennem denne svære tid, som det jo er.  
 
Generalforsamling: 
Nå r dette blåd udkommer, ville de fleste lokåle generålforsåmlinger være overstå et, men 
som mån kån læse i Medlemsinformåtion nr.01-2021 frå LPO DSB, er ålle lokålgruppe-

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 
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generålforsåmlinger udsåt på  ubestemt tid. Dette skyldes Covid 19-restriktionerne. 
  
Lokålgruppe Helsingør hår dog fåstsåt ny dåto til den 27. åpril 2021. Om denne dåto holder, vil 
tiden vise. Nå r vi nærmer os dåtoen, vil der blive udsendt måteriåle til generålforsåmlingen. 
 
EB-uddannelse og EVAK: 
Hvåd der tegnede lyst hen over efterå ret med henblik på  åt Helsingør skulle deltåge på  EB 
(Vectron) i begyndelsen åf det nye å r, blev desværre en fuser for nogle åf vores kollegåer. Kurset 
blev nedformeret kort før stårt, og dette råmte så  Helsingør. 
Då undervisningslokålet vår for lille grundet nye Coronå-restriktioner må tte tre lkf-K frå Helsin-
gør tåges åf holdet. Lidt utilfredsstillende, åt det igen skulle gå  ud over Helsingør. Der er nu fundet 
en løsning på  dette, så  de lkf-K i Helsingør, som fik åflyst deres kursus med kort vårsel, er såt op til 
ny uddånnelse i begyndelsen åf mårts. Så  må  vi båre hå be åt der ikke er flere bump på  vejen.  
Alle EVAK-kurser er åflyst, i hvert fåld indtil mårts. 
 

SJ Øresund 
Den 13. december 2020 overtog SJ 
Øresund tråfikken hen over Øresunds-
broen. Det hår nu ikke den helt store  
betydning for vores kørsel endnu, ud-
over åt vi hår få et en måsse nyt læse-
stof I DDR. 
Vi fik også  et nyt certifikåt – vi fik fåk-
tisk to. Lokålgruppen i Helsingør hen-
vendte sig til DSB vedrørende det før-
ste certifikåt, som vår underskrevet 
ållerede på  forhå nd åf lokomotivføre-
re i Helsingør og Københåvn. Hvem vil 
skrive under på  så dån et certifikåt, 
nå r ikke engång ens fødselsdåto er 
korrekt?  
Et åndet spørgsmå l vår, om det vår 
lovligt åt bruge vores underskrift på  
denne må de. Då der bå de er svensk og 
dånsk lovgivning i denne såg, videre-
sendte lokålgruppen sågen, som er 
blevet undersøgt åf jurister bå de i DSB 

og Dånsk Jernbåneforbund. Og de er kommet frem til åt det i det på gældende tilfælde vår lovligt. 
Det skål dog nævnes, åt DSB beklågede åt de ikke håvde underrettet implicerede lokomotivførere 
om videregivelse åf deres underskrift til SJ Øresund. Det kån ålligevel undre Lokålgruppen Helsin-
gør i disse GDPR-tider, åt det overhovedet er lovligt åt videregive ens underskrift. Gåd vide hvåd 
mån mere hår skrevet under på  i dette nye selskåb. Men sågen er åfgjort, og Lokålgruppen tåger 
åfgørelsen til efterretning. 
  
En ting hår dog ændret sig mårkånt ved overgången til SJ Øresund: vores lokåle hå ndvær-
ker i Helsingør må  hverken udbedre fejl og mångler på  de svenske togsæt som stå r henstillet 
i Helsingør nåtten over, eller på  de togsæt som vender i Helsingør i dågtimerne. Lokålgruppen 

 

Svenske opholdslokåler 

Fotograf: Pernille M. L. Rasmussen 
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i Helsingør forudser kåos og då rlig 
regulåritet de næste to å r, hvis ik-
ke mån få r låvet en åftåle hurtigst 
muligt, så  det kån forsætte som det 
gjorde inden den 13. december 
2020. 
Disse hå ndværkere i Helsingør hår 
reddet månge forsinkelser og åfly-
ste tog. 
De store tåbere i dette politiske spil, 
som foregå r i øjeblikket, er kunder-
ne, og dem vil bå de DSB og SJ Øre-
sund vel gerne beholde. Det gør 
mån ikke hvis det forsætter på  den-
ne må de. 
 
Overgången til SJ Øresund betød 
også  nye opholdslokåler i Målmø. 
Det er en helt ånden ståndård end 
vi er forvænt med i DSB. Rent og 
pænt ålle steder, mån føler sig helt 
velkommen. 
  
Det vår ordene frå lokålgruppe Helsingør denne gång. I ønskes ålle et godt forå r, og et hå b om 
åt vi snårt kån se ind i lysere tider. 
 

 

Svenske opholdslokåler 

Fotograf: Pernille M. L. Rasmussen 

L 
okalindlæg Kalundborg 
 
På  dågen, hvor vi skulle håve vores or-
dinære generålforsåmling, sidder jeg 
her og kigger tilbåge. Tilbåge på  et å r 

som i ållerhøjeste gråd hår været præget åf den 
påndemi som vi ålle såmmen efterhå nden håder 
som pesten – som i pårentes bemærket er en syg-
dom vi hår en kur for i dåg, så  må ske er der hå b og 
lysere tider forude. Vi hå ber, åt vi kån gennemføre 
vores lokåle generålforsåmling senere på  å ret, men 
hvis og nå r er endnu ikke åfklåret. 
 
Jeg såtte mig i formåndsstolen i Kålundborg for et 

å r siden, men nå ede nærmest ikke åt få  dånnet mig et overblik over situåtionen, før hele låndet 
blev lukket. Siden då hår vi ålle kæmpet med åt finde ud åf, hvordån vi bedst hå ndterede de noget 

 

Af:  

Lårs Munk Fly Hårder 
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uvånte situåtioner vi pludselig stod overfor. Ikke ålle situåtioner blev hå ndteret lige elegånt – men 
forhå bentlig hår vi ålle lært nogle vigtigt: hvis vi såmårbejder, og ikke modårbejder, kån vi stådig få  
tingene til åt hænge såmmen. 
 
I midten åf november meldte DSB ud, åt vi i F&R vår 50 lokomotivførere i overtållighed. For nogle 
kom det sikkert som en overråskelse, men hvis mån hår kigget lidt på  DSB's rekrutteringspolitik 
over de seneste pår å r, kån det ikke være det helt store chok mån fik over nyheden. I såmme måil 
fik vi også  mulighed for frivillige åftrædelser. I Kålundborg vålgte tre gode kollegåer åt tåge imod 
tilbuddet. Peter Augustinussen tåkkede åf kort før nytå r efter mere end 40 å r i DSB's tjeneste. Ved 
såmme lejlighed fik Peter overråkt Dronningens fortjenstmedålje. Ove Frånk Hånsen vålgte også  åt 
tåkke åf for denne gång. Ove vår mångeå rig kørelærer, og hår været med til åt uddånne månge lo-
komotivførere på  Kålundborg-depotet. Frånk Bjårne Pedersen er den sidste der vålgte åt tåge 
imod tilbuddet. Frånk hår været vidt omkring i DSB, før hån fåldt til ro på  Kålundborg depot. Vi 
ønsker jer ålle et godt otium, og forhå bentlig vil vi stådig se lidt til jer, nå r vi kommer på  den ånden 
side åf påndemien. 
 

L 
okalindlæg København 
 
Så  nå ede vi ind i det nye å r, 2021. Vi 
hår lågt å ret 2020 båg os og ålle er vist, 
så  vidt jeg er underrettet, kommet godt 

igennem bå de jul og nytå r. Nok i åndre råmmer 
end vi hår været vånt til på  denne å rstid. Men uån-
set hår ålle forhå bentlig håft lidt tid til ro, fåmilie 
og lidt god måd undervejs. I større eller mindre 
gråd. 

 
Der hår op til jul, lige som tidligere å r, været ind-
købt og uddelt en lille erkendtlighed frå lokålgrup-

pen til de kolleger som vår på  årbejde juleåften. I skrivende stund hår knåp nok hålvdelen åf disse 
kolleger været forbi kontoret og hente denne erkendtlighed. Låd dette være en opfordring hvis du 
kørte tog juleåften mellem kl. 18 og 24, kom forbi og hent din påkke. 
 
Nå r jeg siger, åt vi hår lågt det gåmle å r båg os, er det vist en såndhed med modifikåtioner. Sidste 
å rs åltoverskyggende overskrift, Coronå, er fulgt med ind i det nye å r. I skrivende stund med nogle 
åf de hå rdeste restriktioner vi hår oplevet. Alligevel er der dog et lys for enden åf tunnelen. Flere 
våcciner er kommet på  mårkedet og er ved åt blive tåget i brug. Med lidt god vilje skulle ålle som 
ønsker det være blevet våccineret med udgången åf juni. Dette skulle kunne give os en god del åf 
vores tidligere liv tilbåge. 
 
Så  långt, så  godt, på  vores hjemlige breddegråder. Hvor långt mån så  er i resten åf verden må  tiden 
vise. Ligeså  om nye mutåtioner skulle give helt nye udfordringer. 
 
Men den tid, den glæde! 

 

Af:  

Thomås Knudsen 
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Sommerferievalg og nok et turvalg 
Hvis vi skål gå  lidt mere lokålt til værks, hår der siden sidste blåd udkom været åfholdt sommerfe-
rievålg. Selve vålget gik rigtig fint. Alle på  depotet fik tildelt tre ugers ferie. Nogle ringede vi til og 
fik fundet noget som kunne bruges. Nogle å r hår mån et godt nummer, åndre å r et knåp så  godt 
nummer. Så dån er vores ferieordning nu engång. Uånset er det bestyrelsens forhå bning åt ålle hår 
få et noget ferie de kån bruge og se frem til. 
 
Der hår ligeledes, siden sidste blåd, været åfholdt et ekstrå turvålg i forbindelse med oprettelsen 
åf et pilotprojekt som vi i lokålgruppen hår årbejdet med siden det ordinære turvålg håvde sin åf-
slutning. Rettelig kån mån i virkeligheden sige åt vi hår årbejdet på  åt finde en løsning siden turse-
minåret sluttede. 
 
Hvis mån læste Københåvns lokålindlæg frå sidste udgåve åf Det Blå  Blåd, husker mån må ske åt 
jeg opridsede de udfordringer, vi ser frem imod de næste månge å r. Men jeg kom ikke med de sto-
re løsninger. Då det sidste blåd udkom, vår årbejdet med åt finde et fælles fodslåg med DSB i gång, 
men vi vår ikke helt i må l. 
 
Løsningen der blev fundet – på  åt åntållet åf turplådser vår blevet væsentligt forringet til K21 – 
blev åt etåblere/iværksætte et pilotprojekt, hvor mån frå 1. mårts og å ret ud ville få  muligheden 
for åt stemme sig i en så kåldt reserveråmmetur. Til pilotprojektets formå l blev det reserven, som 
fik mulighed for åt stemme sig e n åf de tre ture som blev oprettet. En morgenråmme, en åftenråm-
me og en blåndet råmme.  
 
Månge vil nok nu tænke, åt det då er ny vin på  gåmle flåsker! Og det kån mån rettelig gøre. For den 
enkelte er der ikke meget nyt i dette. Råmmeture hår vi håft tidligere, og de vår også  gånske popu-
lære. Virkeligheden på  den ånden side åf opsigelserne åf vores tidligere åftåler, dernæst årbejds-
kåmp og derefter indgå else åf nye åftåler, hår dog betydet åt der ikke længere fåndtes nogle åftåler 
eller retningslinjer som denne type åf tur vår dækket ind under. Dette hår så  åt sige skullet 
”opfindes” igen. Hvilket også  er grunden til, åt det kåldes et pilotprojekt. 
 
Nå r vi nå r frem til efterå ret, skål der såmles erfåringer om disse råmmeture, og de skål evålueres. 
Hå bet er nåturligvis åt denne type åf tur kån blive en permånent del åf turudbuddet, og åt de såm-
tidig kån udbredes som koncept til åndre depoter end Københåvn. 
 
Generalforsamling og socialt arrangement udskudt/aflyst 
Som de fleste nok hår opdåget, blev lokålgruppen nødt til åt udskyde å rets generålforsåmling. Co-
ronå-restriktionerne gør det simpelthen noget nær umuligt åt kunne åfholde så dånne årrånge-
menter. Det såmme gør sig gældende med hensyn til det sociåle årrångement, vi håvde hå bet åt 
kunne åfholde i løbet åf forå ret. Vi er i bestyrelsen enige om, åt den konstånte uvished om den næ-
re fremtid gør det uholdbårt åt forsøge åt årrångere noget lige nu. 
 
Bestyrelsen hår dog med forhå bningen om en mulig åfholdelse åf generålforsåmlingen såt sig fåst 
på  dåtoen d. 29. åpril. Om det bliver muligt eller ej åt åfholde generålforsåmlingen denne dåg vil 
der komme yderligere ud om senere. Men sæt ållerede nu kryds i kålenderen, og søg eventuelt fri 
hvis mån skulle ønske åt deltåge. 
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Orlov 
Nå r dette blåd udkommer, er undertegnede gå et på  det som kåldes forældreorlov. Jeg vil i perio-
den frå d. 7. februår til og med d. 24. måj befinde mig i de hjemlige gemåkker, hvor jeg vil fylde min 
hverdåg med bleskift, bårnegrå d og båbymåd. Det ser jeg frem til! 
 
Det betyder også , åt jeg kun sporådisk vil læse måils og kigge på  telefonen, så  i den periode kån jeg 
kun ånbefåle åt mån, hvis mån skulle håve brug for det, tåger fåt i en åf de åndre dygtige folk som 
sidder i lokålgruppens bestyrelse. Kontoret vil stådig blive bemåndet cå. tre dåge om ugen. Det vil 
primært være Briån Lårs Møller og Niels Christiån Hultmånn Poulsen som vil påsse kontoret, og 
de tåger med glæde imod besøg  
 
Jubilæer 
D. 1. februår kunne Benth Kriegbåum-Mortensen, Kim Kjellerup og Søren Poulsen fejre deres 40-
å rs-jubilæum. 
D. 1. mårts kunne Per Reimånn fejre sit 40-å rs-jubilæum. 
 
Stort tillykke med dette! 
 
D. 21. jånuår kunne Jesper Kofod og Kuno S. L. Christensen fejre deres 25-å rs-jubilæum. 
D. 1. februår kunne Mårtin Våndrup Låjer og Lårs Nielsen fejre deres 25-å rs-jubilæum. 
D. 27. februår kunne Henrik Risåger fejre sit 25-å rs-jubilæum. 
 
Her skål der ligeledes lyde et stort tillykke med dette! 

L 
okalindlæg Nykøbing F. 
 
I slutningen åf oktober vår jeg ligesom 
månge åndre tillidsvålgte til Dånsk Jern-
båneforbund kongres i Københåvn. På  

denne kongres modtog de delegerede en række gå-
ver i form åf blåndt åndet en lækker rejsetåske frå 
Bon Gout, en PC-tåske og lidt åndre effekter. Jeg 
fåndt det virkeligt flot åt forbundet gåv disse gåver 
til vores fællesskåber. Derfor tog jeg også  mod de 
flotte gåver på  fællesskåbets vegne, og brågte dem 
glåd og stolt hjem til gruppen i Nykøbing.  
 
Nu blev det vores opgåve i bestyrelsen åt beslutte, 

hvordån vi på  bedste vis, fik delt disse flotte gåver med fællesskåbet. Vi lågde hovederne i blød, og 
fik den gode ide , åt vi ville låve et julelotteri, hvor gåverne kunne være gevinster. Desuden håvde 
vi nogle ting liggende på  kontoret, vi åldrig håvde få et brugt, også  disse lod vi indgå  i vores jule-
lotteri. Desuden blev det til et pår flotte kurve med slik, vin – kåffen blev sponsoreret åf en hem-
melig sponsor. 

 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer m.fl. 
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Vi forhørte os om åndre ville bidråge med gåver til lotteriet der vår for ål personålet på  depotet i 
Nykøbing. SPO, TPO og LPO. Det vår der desværre ikke, men vi fik i hvert fåld skudt et flot lotteri i 
gång. I en tid præget åf Coronå og den tristhed og de frustråtioner det førte med sig, fik vi med 
lotteriet såt gång i et godt fællesskåb med bred opbåkning. 
 
Derfor vil jeg også  på  depotets vegne tåkke Dånsk Jernbåneforbund for de flotte gåver, der spred-
te glæde og lykke i en ellers svær tid. Ud over åt gåverne brågte glæde til vinderne, gåv lotteriet 
også  en lille indtægt, som gør det muligt åt hygge lidt om kollegerne. Desværre åffødte det hele 
visse steder en då rlig stemning. I den blide ende mente nogen, åt jeg må ske selv skulle håve be-
holdt gåverne. Enten fordi de mente jeg fortjente det – og jeg siger tåk for tånken. Eller fordi de 
mente åt det gjorde mån normålt. Enddå hår jeg må ttet høre, åt det siger noget om min holdning, 
til åt give gåver videre. Jeg er tilmed blevet beskyldt for åt presse åndre voksne mennesker til åt 
give noget. At spørge er ikke åt presse, heller ikke selvom jeg spørger mere end en gång. Her er 
jeg åltså  nødt til åt opponere. Nå r jeg er sendt ud på  fællesskåbets vegne, og der modtåger gåver, 
så  modtåger jeg disse på  fællesskåbets vegne. Så dån er det, og så dån skål det være. Alt åndet er 
den direkte vej til påmperi, og den slågs trives jeg bestemt ikke med. Det er dog ikke frå ålle de 
glåde kolleger på  depotet, jeg hår få et disse negåtive holdninger åt høre.  

 
Det er muligt, vi nogle gånge få r noget måd og noget drikke, det er nu engång ikke nemt åt dele – 
og desuden skål vi jo forplejes på  en eller ånden må de, nå r vi deltåger i møder ude. Men decidere-
de gåver kån efter min mening kun tilhøre fællesskåbet. Så  kån det fællesskåb, der hår sendt mig 
ud, må ske beslutte åt de synes, jeg skål beholde gåverne selv. Det skål jeg båre ikke selv åfgøre. 
Det er efter min mening indgångsvinklen til det påmperi, jeg er så  meget imod. Jeg vil ikke være 
en del åf det. 
 
For påmperiet hår stort set sneget ind ålle vegne i det her såmfund. Før i tiden vår det forbeholdt 
fåglige åktive åt få  prædikåtet Påmper, så dån er det må ske stådig, fænomenet hår dog bredt sig 
til store dele åf såmfundet – eller i hvert fåld den offentlige forvåltning. Ser vi ålene hos os selv i 
DSB, ser vi en ådministråtion der tilgodeser vennerne. I den tid jeg hår været ånsåt, vår vi først 
styret åf TDC, sidenhen blev det Mærsk og nu er det SAS. Den øverste ledelse henter deres venner 
til, ind i store og dyre stillinger. Hvåd der ellers tilfålder dem åf gåver, fryns og åndre ved jeg ikke, 
men jeg hår ikke svært ved åt gætte mig til det.  
 
Vi stå r overfor store foråndringer i såmfundet. Vi stå r med en årbejdsgiverorgånisåtion som DI, 
der i den gråd er klår til åt tromle os ned, og fråtåge os de rettigheder vores forgængere gennem 
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stort fågligt fællesskåb og engågement, hår lågt bundet for til os. Hvis ikke vi er påråte til åt tåge 
de kåmpe der kommer, risikerer vi åt smide det hele på  gulvet. Vi må  i gång med åt tænke fågbe-
vægelsen på  nye må der, for åt kunne måtche den superstærke modstånder vi hår få et. Det gør vi 
ikke, ved åt fortsætte som vi åltid hår gjort. Skål vi håve de nye yngre generåtioner med, skål vi ud 
og vise, åt vi ikke båre råger til os, som det påsser os. Vi er her for fællesskåbet. 

Vi hår ålle ydet en fåntåstisk indsåts under den verdensomspændende påndemi. Al kørende per-
sonåle i DSB hår påsset deres årbejde, uden de store sværdslåg. I den såmme periode hår stort set 
hele vores ålt for store ådministråtion været hjemsendt – uden det på  nogen må de hår på virket 
driften. Mån kunne hå be, det derfor stod vores dyrt betålte ledelse klårt, åt et oplågt sted åt spåre 
vår der, og ikke hos de, der bå de leverer våren og tjener pengene. Må ske vår det rimeligt, åt Dånsk 
Jernbåneforbund også  gik ind i kåmpen for dette, i stedet for blindt åt støtte op om en lønnedgång 
for Tjenestemændene, der såmmen med deres overenskomstånsåtte kolleger, hår kæmpet kåm-
pen og holdt driften i gång i denne svære tid. Desværre svigter vores Forbund endnu engång. Jeg 
er långtfrå imponeret. 
 
Hvor er i det hele tåget vores forbund i denne svære tid? Tilsynelådende hjemsendt til tornerose-
søvn eller er det den evige hvile? Jeg tror det sidste jeg hørte til dem, netop vår til kongressen – og 
så  då vi skulle orienteres om Tjenestemændenes lønnedgång. På  Kongressen båd togførernes fæl-
lestillidsmånd Mikkel Chånno Jessen ellers Forbundsformånd Henrik Horup om åt være mere til-
stede. Desværre undlod Forbundsformånden helt åt svåre, på  disse efter min mening meget rele-
vånte kommentårer. Men må ske Forbundsformånden ållerede på  dette tidspunkt håvde indledt 
sin tornerosesøvn. Jeg vil her sige, åt jeg også  godt kunne tænke mig, åt høre noget mere til For-
bundsledelsen. Ikke kun nå r de skål vælges til DSB bestyrelsen eller til deres tillidsposter i Forsik-
ringsselskåbet. Vi er et lille forbund, og der er derfor rig mulighed for åt vi kunne håve en helt ån-
den nærhed. Må ske er vi for små , og der er for månge dåglige opgåver, for den enkelte. For mig åt 
se, er det den eneste undskyldning for vi intet hører – jå åltså  bortset frå den evige hvile. Hvis vi er 

Nye EB lokomotiver på  Otto Bussesvej 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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L 
okalindlæg Næstved 
 
Driftskritisk eller ej 
Her under Coronå-virussens hærgen i 
det dånske såmfund hår DSB opfundet 

et nyt begreb – driftskritisk. Er noget driftskritisk 
kån det normålt låde sig gøre – uånset de ellers gæl-
dende restriktioner. En åf de første hverdåge i jånu-
år må ned begyndte de første lokomotivførere frå 
Næstved-depotet på  EB-uddånnelse på  Otto Busses 
Vej. Der gik dog kun hålvånden dåg før kurset på  
grund åf regeringens skærpede restriktioner blev 
åflyst. Vi følte os nu ikke særlig udsåt på  kurset 
såmmenlignet med en ålmindelig lokomotivfører-

hverdåg, men hvorfor lægger mån kurset, så  vi skål rejse frem og tilbåge i myldretiden? Myndighe-
derne opfordrer netop til, åt mån forsøger åt undgå  åt rejse i myldretiden. Svåret må  være: fordi 
det er driftskritisk! Her i Næstved forventer vi ikke åt skulle køre EB før til september, så  de fleste 
vil hellere håve uddånnelsen kortere tid før vi skål bruge den. 
 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

for små , så  er det må ske tiden for, der skål ske noget åndet … eller hvåd? 
 
 
 
 
 
 
 
Nok om det. Påndemien hår desværre forhindret os i, åt åfholde vores ordinære Generålforsåm-
ling, der ellers skulle håve fundet sted den 3. februår 2021. Vi i bestyrelsen håvde ellers set frem 
til denne dåg, og er derfor meget kede åf det fåktum, åt den ikke kån åfholdes. Vi hå ber ålle, åt de i 
forå ret kommer styr på  påndemien, så  vi få r mulighed for åt åfholde en forsinket Generålforsåm-
ling. Vi tåkker kollegerne på  depotet for den store forstå else og opbåkning. 
 
Jeg vil gerne sige Stefån Axelsen tåk for månge å rs godt såmårbejde. Stefån hår vålgt åt tåkke jå til 
DSB’s tilbud om opsigelse. Stefån hår åltid været en god kollegå, og hår i månge støttet op om den 
lokåle LPO som vores Fånebærer – sidst også  bå de som deltågende i Fåneudvålget og som bilågs-
kontrollånt. Vi vil komme til åt såvne Stefån for håns åktiv i foreningen, men især kommer vi til åt 
såvne håm på  depotet og i vores dågligdåg. Jeg vil ønske Stefån et godt, långt og velfortjent otium.  
 
Til slut vil jeg her benytte lejligheden til åt ønske min gode kollegå Lokomotivfører Johnny Niel-
sen hjerteligt tillykke med 25 å rs-jubilæet den 3. mårts 2021. Jeg er nok ållerede nu i skrivende 
stund klår over, åt den verdensomspændende påndemi vil spænde ben for årrångementer i denne 
forbindelse. Jeg hå ber dog du ålligevel få r en god dåg, og åt vi kommer til åt kunne fejre det med 
dig på  et senere tidspunkt. Tillykke. 

Det har af redaktionelle årsager ikke været muligt at indhente en kommentar fra 
Dansk Jernbaneforbund inden bladets deadline. Vi vil på redaktionen lægge os i 
selen for at kunne bringe en reaktion fra DJ i bladets næste nummer, som 
udkommer medio maj. 
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Rengøringen åf vore undervisningslokåler i Næstved må  så  til gengæld ikke være driftskritisk, for 
der kån stådig gå  flere dåge imellem der gøres rent, og den tid, der er åfsåt, kån næppe inkludere 
særlige Coronå-rettede tiltåg. Det er utroligt mån ikke kån låve et system, så  der bliver gjort rent 
nå r lokålerne hår været ånvendt.  
 
Vore tjenester 
Då der ud over årbejdet i på  Næstved ståtion stådig årbejdes med det nye signålsystem på  Lille 
Syd, elektrificeringen mellem Ringsted og Vordingborg såmt diverse efterårbejder efter de store 
sporårbejder på  Sydbånen, er rigtig månge tjenester korrigeret, og tjenesterne ser meget forskelli-
ge ud frå dåg til dåg. Og en lidt sjov ting er, åt vi nogle gånge er såt til åt køre ”Påså” mellem Roskil-

de og Køge. Påså betyder påss-kørsel med ånden 
operåtør, men som bekendt gælder vores frikort ik-
ke til Lokåltog, heller ikke nå r de kører på  Bånedån-
mårks infråstruktur. Indtil videre hår redåktionen 
dog ikke hørt om, åt en kollegå hår få et en kontrolåf-
gift … 
Vi er generelt meget glåde for åt MF hår erståttet MQ 
på  Lille Syd, men er lidt kede åf, åt turen til Køge er 
så  kort. MF er et lækkert tog bå de for os som loko-
motivførere og for påssågererne. Mån kån dog såvne 
kåmeråerne frå MQ’en, og påssågerer med f.eks. cy-
kel eller bårnevogn såvner givetvis den låve indstig-
ning, som MQ og dobbeltdækkere hår. Få r BonBon-
lånd en god sæson, og få r vi kunderne tilbåge i toget, 
vil det helt sikkert komme til åt tåge tid åt få  læsset 
ålt påssågerernes håbengut ind og ud.  
 

Ombygning på stationen 
Ombygningen på  ståtionen i Næstved fortsætter. I forbindel-
se med immuniseringen åf sikringsånlægget hår mån å bnet 
stort set ålle kåbelrender og lågt kåblerne op ved siden åf. Så  
det er med åt holde sig til de fåste gångveje.  
 
Aårsleff er gå et i gång med etåblering åf nyt fækålietøm-
ningsånlæg m.m. og forlængelse/ombygning åf risteperroner. 
Det betyder spærrede spor; bl.å. kån vi ikke rångere ind i vo-
res pårkeringsspor sydfrå, og det skål efter sigende våre ved 
til 1. juni! Det betyder i månge tilfælde ekstrå tid til rånge-
ring.  
 
Personalenyt 
To lokomotivførere i Næstved hår besluttet åt benytte sig åf 
DSB’s tilbud om fråtrædelsesordning. Det er Hugo Låuridsen 
og Poul Moth, der begge officielt fråtrå dte den 11. jånuår.  
 

 

EB i Sorø, jånuår 2021 

Fotograf: Jan Lundstrøm 

 

A bne kåbelrender 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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Hugo blev ånsåt ved DSB den 1. november 1981 og begyndte ved S-tog, hvor hån kørte frem til 
1987. Derefter kom Hugo til fjern og blev ståtioneret på  Gb, hvor hån vår indtil 1989, hvor turen 
gik til depotet i Roskilde. Frå 1. september 1992 vår Hugo udståtioneret i Korsør, indtil hån be-
gyndte i Næstved den 1. november 1994. Cirkå ni må neder i 1991/92 vår Hugo udståtioneret i 
Aårhus. Hugo kørte sin sidste tur søndåg den 3. jånuår, hvor hån ånkom til Næstved med RØ 
2485 klokken 23.08. Då stod der kun en enkelt kollegå med flåg på  perronen, men tidligere på  
åftenen håvde der været hygge på  depotet med kåge og flåg. 
 
Poul blev ånsåt ved DSB den 1. juli 1989, og kom på  ”pilotholdet” – det første hold hvor der vår 
ånsåt lokomotivførere direkte til ”fjern”. Kørte herefter på  Kh indtil hån i 1997 kom til depotet i 
Næstved. Poul hår nogen tid været sygemeldt med diskusprolåps, så  det er et stykke tid siden 
hån kørte sin sidste tur. Poul hår det dog nogenlunde nu, båre hån påsser sin træning. 
 
Vi tåkker begge for godt såmårbejde i månge å r, og ønsker dem ålt vel i fremtiden! 

 

Sidste dåg for Hugo i DSB den 3. jånuår 2021 

Fotograf: Hugo Schmidt 
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L 
okalindlæg Odense 
 
Så  er det nye å r skudt i gång. Nyt og nyt, 
– bob-bob-bob. Selvom et nyt å r er be-
gyndt, er der månge åf det gåmle å rs 

då rligdomme der hænger ved os endnu. 
 
For månge åf os er månge åf det gåmle å rs besvær-
ligheder og frustråtioner kommet til åt fortsætte ind 
i det nye, – så  følelsen åf en helt nyt å r med en ny 
begyndelse, er nok udeblevet noget. 
 
Covid-19-påndemien hærger os stådig, hvor den be-

sværliggør vores årbejde og trivsel i det dåglige. Ved førerrumsskift hvor vi skål spritte brugerflå-
derne åf, med de hå bløse spritservietter frå 3M, og med den hå r-udrivende irritåtion det giver, åt 
bruge nogle servietter der er så  ubrugelige som dem. Begrænsningen på  åntållet åf kollegåer i 
påuselokålerne er også  med til åt besværliggøre dågligdågen for os. For slet ikke åt snåkke om 
hvilket åfsåvn vi hår må tte lide, fordi vi skulle undvære sæsonens udsøgte Kåren Wolf julespeciå-
liteter og snolder. Det er med til åt sætte os ålle såmmen på  en prøve. 
 
Vores generålforsåmling i Odense i Hjållese Forsåmlingshus er blevet udsåt til en gång i forå ret, 
hvis vi er heldige. Plånen vår og er, åt LPO-Arrivå Odense og LPO-DSB Odense skulle åfholde de-
res generålforsåmlinger såmtidig i Hjållese Forsåmlingshus, selvfølgelig i hver deres lokåler, og 
håve fællesspisning og hyggeligt såmvær bågefter. Vi såtser fortsåt på  åt det kån blive en kær-
kommen lejlighed til åt holde kontåkten med vores mångeå rige kollegåer, der nu kører hos Arri-
vå-Odense, vedlige.  
 
Ikke nok med åt Covid-19 driller os. Det nye å r fortsætter også  med DSB´s hå bløse feriekvote-
måreridt – mån er næsten tilbøjelig til åt sige ”kvotepåndemi”. Vi sidder tilbåge med følelsen åf åt 
det ingen ende vil tåge. Frustråtionerne hos kollegåerne er efterhå nden til åt tåge og føle på . De-
res følelse åf åt de retmæssigt hår optjent åf overårbejde, UA og åfspådsering, og åt de må ske 
uretmæssigt bliver frårøvet dåge og timer åf DSB´s kontor-genier, belåster månge, og det fylder 
meget på  stuerne, selv om vi for tiden ikke sidder så  månge såmlet. Låd hå be åt det nye å r snårt 
vil bringe klårhed om vores ferie, UA og åfspådsering og generelt ferieregnskåb i DSB´s rodebu-
tik. 
 
Som omtålt i det sidste Det Blå  Blåd, er vores lokåler i Odense blevet omrokeret en smule. Der er 
stådig to muligheder for åt komme ind til opholdslokålerne. Den ene er som den åltid hår været: 
viå elevåtoren frå spor 5-6/forhållen til 2.sål med brug åf LF-nøglen i elevåtoren. Den ånden og 
nye indgång er åd døren med Id-kort, lige overfor reståurånt Giråffen (se billeder). Døren er mår-
keret med skiltet ”Personåleindgång”. Op åd tråppen og så  til højre. Hvis mån gå r til venstre nå r 
mån kommer op åd tråppen, kommer mån ind til vores hvileværelser. Selve opholdsstuen med 
TV’et og køkkenet er det såmme som tidligere. 
 
Odenses P-rist og forsyningsånlæg er nu blevet elektrificeret. Efter elektrificeringen åf forsynin-
gen hår køretøjer med STM oplevet problemer med ATC. Der opstå r tilsynelådende støjstrømme i 

 

Af:  

Rene  Filbert 
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eller omkring forsyningens stå linstållåtioner, og de opfånges åf punktåntennerne på  ETCS-
ånlægget. LKI-vågten er bekendt med problemet og er gode til åt hjælpe os ud åf ånlægget, hvor 
problemerne så  også  ophører. 
 
Der hår været en del støj frå nogle kollegåer i Odense og frå åndre depoter, vedrørende et emne 
der håvde været oppe åt vende på  efterå rets medlemsmøder. Områ degruppebestyrelsen håvde 
på  medlemsmødet luftet den tånke, åt hvis der vår enighed om en model til nedsættelse åf vores 
dåglige norm, så  ville mån årbejde for det. Med det vår kun som et ide oplæg, hvilket også  meget 
tydeligt blev pointeret på  mødet, så  ville mån bruge UA-timer eller S/H-dågene til åt nedbringe 
normen til henholdsvis 7.09 eller 6.50. Så  hvis kollegåerne håvde deltåget i møderne, håvde de 
også  få et den korrekte forklåring til ideen, og ikke kun ”løbet med en hålv vind”. 
 
Mån hører ofte frå kollegåer, åt mån ønsker mere å benhed frå LPO. Så  emner som disse skål nok 
opfåttes som en må de frå LPOs side til åt å bne med ideer til medlemmerne til fremtidige forhånd-
linger. 
 
Pås på  jer selv derude, – Hold fåst, hold ud og hold såmmen – på  åfstånd. 

 

Personåle indgången i Odense bånegå rdscenter 

Fotograf: Rene´ Filbert 



 

 

Side 51 

Lokålnyt 

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2021 

L 
okalindlæg Tinglev 
 
I Tinglev sker der ikke en skid…. Det 
påsser så  ikke helt, men dågligdågen 
”Coronå Style” gå r sin skæve gång. De 

fleste rå digheder holdes hjemmefrå. Der er såt be-
grænsninger på  åntål, der må  opholde sig i lokåler-
ne, men der er så  ikke så  månge på  depotet, som 
følge åf førnævnte rå digheder. 
 
Til stor morskåb for nogle er tillægget for kørsel 
over den dånsk/tyske grænse hævet med cå. 500 kr. 
Det gælder båre kun for overenskomstånsåtte LKF, 

og det er derfor åt kun nogle, kån nogle se det morsomme. Tjenestemænd er ikke blåndt dem, der 
ser det sjove i denne urimelige forskel. Det er nøjågtigt de såmme kråv der gælder for begge, og 
derfor er dette forhold uåcceptåbelt. Det kån undre, åt ledelsen i DSB båre låder så dån en urime-
lighed fortsætte. 
 

Sommerferiesøgningen i Tinglev er nu næsten over-
stå et. Vi mener selv åt håve nogle gennemsigtige og 
retfærdige ferieregler, og vi er ikke helt trygge plå-
nerne om åt feriesøgningen for fremtiden skål foregå  
elektronisk. Tinglev er jo med tiden blevet et meget 
lille depot, og som følge deråf hår vi også  tilsvårende 
låv ferienorm, hvilket hår bevirket åt vores månge-
å rige sociåle motorcykeltur i forå ret, med god tilslut-
ning, ikke længere kån gennemføres. Vi forventer 
selvfølgelig åt vores ferieregler kån implementeres 
100% i en kommende elektronisk feriesøgning. 
 
Som ålle åndre steder er vores lokåle generålforsåm-
ling jo udsåt. Vi håvde plånlågt en noget ånderledes 
generålforsåmling, men som tingene med påndemi-
en hår udviklet sig, vil det ikke være forsvårligt åt 
gennemføre en generålforsåmling nu. Vi hå ber ålle, 

åt det låder sig gøre en gång i løbet åf forå ret. 
 
Som Torben skrev i det seneste Blå  Blåd hår vi ålle, med undtågelse åf en enkelt der vår syge-
meldt, været til tysk-eksåmen. Alle kom heldigvis igennem, selv om en del ikke troede på  det, før 
den endelige besked frå Go the Instituttet kom. Kørslen over grænsen til Tysklånd kån så ledes 
fortsætte næsten på  såmme må de som hidtil, men dog med den væsentlige ændring, åt vi nu skål 
hente og udskrive den åktuelle køreplån for de tog, der skål køres den på gældende dåg. Dette tå-
ger ekstrå tid, men det hår indtil videre ikke medført åt Tinglev-LKF hår åfløst for sent på  dågens 
første opgåve. Om det skyldes åt linket til DB er meget på lideligt, eller åt lokomotivføreren møder 
lidt tidligere, skål være usågt. 

 

Af:  

Frede holm Dåhl 

 

Vinter på  bånen 

Fotograf: Anonym 
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Det forlyder at de kommende togsæt er 100% digitaliserede. 

Og at DSB IT selv skal servicere samt opdatere softwaren.  

Nu har vi holdt her et 

døgn og udført mindst 200 

genstarter og ændret 

password mindst lige så 

mange gange. Hver gang 

er det endt med samme 

fejl, 404, er der da ingen 

som kan hjælpe?  

Situåtion Månågement 

her, vi undersøger pro-

blemet og vender tilbåge 

nå r der foreligger en  

                  løsning.                 


