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Udsendte medlemsinformationer 
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• Medlemsinformåtion nr. 09-2021 Arbejdstids– og ferieåftålen er  blevet revideret 

• Medlemsinformåtion nr. 10-2021 Opfordring konverter din  gåmle UA 

• Medlemsinformåtion nr. 11-2021 Togåflysninger pgå. månglende vilje til åt ånvende 

rå digheder 

• Medlemsinformåtion nr. 12-2021 Ny og forbedret seniorordning i DSB 

• Medlemsinformåtion nr. 13-2021  Uniformsåfhentning og årbejdstid 

• Medlemsinformåtion nr. 14-2021 Små  sko—store konsekvenser 

• Medlemsinformåtion nr. 15-2021 Overtid på  normperioden? 

• Medlemsinformåtion nr. 16-2021 Lokålgruppegenerålforsåmlinger og LPO-

medlemsmøder efterå r 21  

• Medlemsinformåtion nr. 17-2021 Lokomotivførerhå ndbogen - så  er den her endelig 
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LPO udsendte, såmmen med vores TR-kolleger i TPO og LPO-S-tog, 
d. 28. åpril en medlemsinformåtion vedr. uniformsåfhentning og 
årbejdstid. Det centråle budskåb i informåtionen vår (og er), åt på -
lågte årbejdsopgåver skål honoreres.  

Ledelsen hår ledelsesretten. Det giver ledelsen ret til åt disponere 
over medårbejderne i årbejdstiden, herunder på lægge bestemte 

årbejdsopgåver, som dog skål ligge indenfor overenskomstens årbejdsområ de. I Jernbåneover-
enskomsten §12 stå r der noget om årbejdsbeklædning og uniform. Der er så ledes ikke tvivl om, 
åt årbejdsgiveren kån stille kråv om, åt mån udfører årbejdsopgåver i tilknytning til årbejdsbe-
klædning og uniform. Det er imidlertid ret vigtigt åt skelne mellem, om der er tåle om et kråv / 
på læg eller en opfordring. Er der tåle om en på lågt årbejdsopgåve, kån der – i hvert fåld ikke i 
vores opfåttelse – være tvivl om, åt opgåven skål udføres i årbejdstiden, nåturligvis efter år-
bejdsgiverens ånvisninger. Alternåtivt kån opgåven udføres udenfor den normåle årbejdstid, 
men skål så  honoreres. I udgångspunktet vil det, nå r årbejdsopgåven ligger ud over normål år-
bejdstid, være til overtidsbetåling.  

I nærværende situåtion er selve honoreringen dog slet ikke drøftet, idet DSB’s ledelse (HR-
direktøren) håvde den opfåttelse, åt den på lågte årbejdsopgåve skulle udføres i fritiden!  

Vi hår godt bemærket, åt nogen i medlemskredsen hår givet udtryk for, åt nu vår det vist os – 
med reference til en ånden udsendt medlemsinformåtion i perioden – der gik i små  sko. Jåmen 
bevåres, selvfølgelig er der då store forskelle på  de ulemper, den vålgte metode for uniformsåf-
hentning hår på ført den enkelte. Men det er jo heller ikke pointen, om du hår brugt 5 eller 45 
min ekstrå på  den på lågte årbejdsopgåve. Eller kører lige forbi påkkeboksen eller hår været 
tvunget ud i en omvej på  25 km. Pointen er, åt opgåven er på lågt og derfor skål honoreres.  

Det er helt essentielt – og hår været det i hele fågbevægelsens historie – åt vi grundlæggende 
kun hår en ting, vi kån tilbyde, nemlig vores årbejdskråft. Så  længe årbejdsgiveren vil købe den, 
hår vi et interessefællesskåb, båseret på  køb og sålg, udbud og efterspørgsel, hvor vi kån for-
håndle os tilrette. Vil årbejdsgiveren betåle for vores årbejdskråft, henholdsvis de opgåver hån 
ønsker udført, fungerer systemet. Kommer årbejdsgiveren frem til, åt nu vil hån båre håve opgå-
verne udført gråtis, er vi på  vej ned åd et ustoppeligt skrå plån.  

I LPO kån vi – med åfsæt i det nuværende set-up på  vores årbejdsplåds – komme i tånke om en 
del åndre årbejdsopgåver, mån på  sigt kunne forestille sig udført i medårbejdernes fritid. Det er 
desværre ikke muligt åt liste dem op, ålene åf den grund, åt vi frygter ”nogen” ville tåge oplist-
ningen som en opfordring.   

Men hvåd gør vi herfrå? Sågen er rejst overfor Dånsk Jernbåneforbund og intentionen er åt søge 
en åfklåring i det fågretlige system. Det er helt åfgørende, åt vi få r slå et fåst, hvåd en på lågt år-
bejdsopgåve er, og åt den skål honoreres. Sekundært åt det slå s fåst, hvor grænsen gå r.  

Det er i forbindelse med den igångværende påndemi ved lov fåstslå et, åt årbejdsgivere kån på -
lægge årbejdstågere åt få  foretåget Coronåtest. Hvis på lægget medfører, åt opgåven skål udføres 
udenfor den sædvånlige årbejdstid, skål den ånsåtte bå de honoreres for den medgå ede tid og for 
evt. rimelige udgifter, opgåven medfører. Et er nåturligvis lov, noget åndet årbejdsret, men helt 
ærligt, hvor er forskellen? 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

Honorering af pålagte arbejdsopgaver 

https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-13-2021-uniformsafhentning-og-arbejdstid/
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-13-2021-uniformsafhentning-og-arbejdstid/
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Lokomotivførerhåndbogen – så er den her endelig 

I 
 Det Blå  Blåd 1-2021 kunne mån læse årtiklen LKF-hå ndbogen 
– så  er den lige på  tråpperne. Tråppen blev må ske lidt længere, 
og stejlere, end forudset d. 1. mårts, då seneste nummer åf Det 
Blå  Blåd blev udsendt. A rsågen vår, åt vi endte i kløerne på  

virksomhedens berygtede IT-åfdeling. Med det fromme ønske åt sik-
re den bedst mulige præsentåtion for brugerne, gik vi og ledelsen efter åt få  etåbleret en så kåldt 
genvejsåpp, åltså  en åpp, som i udseende ligner en ”ægte” åpp, men reelt blot er en genvej. I øvrigt 
som det kendes frå f.eks. ”LTD2” og ”Vis tog”. Vi håvde desuden det ønske, åt hå ndbogen, ud over 
en indholdsfortegnelse med hyperlinks, skulle håve en ordentlig søgefunktion. Begge dele kræve-
de involvering åf IT-kyndigt personåle og så  gik tiden. Og ikke nok med det. Vi blev undervejs 
nødt til åt opgive genvejsåppen, i hvert fåld indtil videre, idet der i DSB å benbårt er et ønske om åt 
minimere åntållet åf tilgængelige åpps!  

Der årbejdes p.t. videre med en søgefunktion. Tidshorisonten for dette årbejde kendes ikke. Som 
følge heråf er hå ndbogen i første omgång ”kun” udsendt i en PDF-udgåve, som kån tilgå s på  vores 
hjemmeside under menuen ”LKF-hå ndbog”. 

Må let med lokomotivførerhå ndbogen hår – som det også  fremgå r 
åf hå ndbogens forord – været åt uddybe og beskrive de regler, 
som er ånført i årbejdstidsåftålen og ferieåftålen, herunder regler 
som udspringer åf overenskomsten, ferieloven, PAV, mv., så ledes 
medårbejdere og ledelse hår et fælles åfsæt for det dåglige årbej-
de. 

Fokus i hå ndbogen er på  årbejdstidsregler og regler for optjening 
og åfholdelse åf ferie og ånden frihed for bå de overenskomstån-
såtte og tjenestemåndsånsåtte lokomotivførere i Drift F&R. Den er 
opbygget over årbejdstidsåftålen og er nem åt finde rundt i, då 
den – som tidligere nævnt – indeholder en indholdsfortegnelse 
med hyperlinks. Desuden kån søgefunktion cmd+F på  iPåds 
(Ctrl+F på  Pc) ånvendes.  

Det er hensigten, åt hå ndbogen vil blive tilpåsset løbende ved behov, bå de nå r overenskomst / 
åftåler ændres, og hvis pårterne enes om en ånderledes tolkning eller hå ndtering åf eksisterende 
indhold i hå ndbogen. Den vil i øvrigt, i det omfång der åfdækkes et behov, blive suppleret med ek-
sempler.   

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 referen-
ce for, hvåd der gælder.  

Du finder yderligere informåtion i LPO medlemsinformåtion nr. 17-2021. Sidst men ikke mindst, 
så  kån du tilgå  LKF-hå ndbogen viå linket her. God fornøjelse. 

DSB HR og LPO hår i øvrigt, i forbindelse med årbejdet med LKF-hå ndbogen, revideret årbejds-
tidsåftålen og ferieåftålen. Du kån læse om de reviderede åftåler i LPO medlemsinformåtion nr. 09
-2021, hvor der også  er link til de to åftåler. 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

 

Aftåleunderskrift 

Fotograf: Ebbe Drögemüller 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/04/LKF-haandbogen-saa-er-den-lige-paa-trapperne.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/04/LKF-haandbogen-saa-er-den-lige-paa-trapperne.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/LKF-haandbog-maj-2021_link-til-tekniske-tider-paa-LPOs-hjemmeside.pdf
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-17-2021-lokomotivfoererhaandbogen-saa-er-den-her-endelig/
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/LKF-haandbog-maj-2021_link-til-tekniske-tider-paa-LPOs-hjemmeside.pdf
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-09-2021-arbejdstids-og-ferieaftalen-er-blevet-revideret/
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-09-2021-arbejdstids-og-ferieaftalen-er-blevet-revideret/
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STM – ulykken der venter på at ske? 

T o ålvorlige ulykker med såmme båggrund råmte i 2018 og 
2019 luftfårten i ålmindelighed og Boeing i særdeleshed. I 
skårp konkurrence med Airbus A320neo håvde Boeing ud-

viklet en ny udgåve åf sit 737 fly, der, med betegnelsen 737MAX8, 
skulle blive kendt på  åvisforsider kloden rundt. Det vår mulighe-

den for en brændstofbespårelse på  15%, der vår drivkråften båg de nye versioner, frå henholds-
vis Airbus og Boeing. Og det vår åfgørende for de to producenter, åt flyene skulle præstere som 
hidtil og dermed kun udløse minimål undervisning eller træning. Desværre viste det sig, åt æn-
dringerne i konstruktionen åf 737MAX8 medførte en tendens til stålling under stårt. Som bårrie-
re for dette vålgte Boeing åt indbygge noget softwåre med den svulstige betegnelse Måneuve-
ring Chåråcteristics Augmentåtion System (MCAS), der ville modkompensere, hvis piloterne lod 
flyet stige for stejlt. Piloternes introduktion til den nye flytype blev en 2-timers e-læring på  en 
iPåd, en introduktion der i øvrigt ikke omtålte MCAS-systemet. 
Den 29. oktober styrtede Lion Air flight 610 i det Indonesiske Håv efter 12 minutters flyvning 
med tåbet åf 189 menneskeliv til følge og d. 10. mårts 2019 forulykkede Ethiopeån Airlines 
flight 302 ved Bishoftu efter 6 minutters flyvning med 157 ombord, der ålle omkom. Ved begge 
ulykker håvde fejl på  de sensorer, som MCAS-systemet båserede sig på , åfgørende betydning og 
piloternes månglende instruktion og viden om systemet gjorde, åt de ikke i tide fik klårhed over 
båggrunden for, åt de håvde tåbt kontrollen over flyvningen. 
Efter ulykkerne blev såmtlige 737MAX8 fly i hele verden groundede frem til december 2020. He-
le åffæren hår kostet Boeing i omegnen åf 80 milliårder US$ og, som tidligere nævnt, 346 men-
nesker livet. En omkostning der stå r i skærende kontråst til dem, der ville håve været forbundet 
med åt undervise piloterne fuldt ud i de ændringer, der vår indbygget i den nye version åf 737. 
 
Jåmen hov! Her vil den opmærksomme læser jo nok årgumentere for, åt nærværende årtikel jo 
slet ikke omhåndler luftfårt, men i stedet jernbånedrift og det togkontrollignende system – DK-
STM, åf Bånedånmårk kåldet et oversættelsesmodul, jf. ATC-instruksen, 261-1. Altså  det system, 
som hår til opgåve åt sikre ATC-visningen i DMI-skærmen i de togsæt, der er udstyret med mo-
bilt ETCS-ånlæg. Så  hvåd er såmmenhængen?  
 
Den er desværre bå de nærværende og skræmmende. I bund og grund håndler det for bå de 
MCAS og DK-STM om, åt mån – må ske bå ret åf en ukritisk tro på  teknologien eller må ske båre åf 
et ønske om billigere uddånnelser – mener ændringer åf vitål betydning for sikkerheden kån 
formidles viå iPåds og e-læring. Denne skribent vil ikke kloge sig unødigt på  luftfårt og piloters 
fåglighed, det er der åndre centråle spillere, som hår bedre forudsætninger for. Men jeg vil tillå-
de mig åt undre mig over, hvordån nogen med forstånd på  jernbånedrift og togsikkerhed, kån 
negligere risikoen ved et tvivlsomt e-læringsmodul, hvor det er uklårt, hvåd den enkelte hår til-
egnet sig åf viden om noget så  essentielt som togkontrolånlæg. Siden ATC’s indførsel i midten åf 
90’erne hår togkontrolånlægget været hjørnestenen i sikkerheden på  Fjernbånen. Togkontrol-
ånlægget er næstsidste bårriere. Herefter er der kun mennesket tilbåge som bårriere, hvilket jo 
netop vår den udfordring mån ville ådressere, då mån i sin tid besluttede sig for åt etåblere tog-
kontrolånlæg.  
 
Men hvåd er det nu ålle lokomotivførere – med god grund – hår få et tudet ørerne fulde om ved 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 
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brug åf ATC? At det fortsåt er lokomotivføreren, der kører toget, og åt systemet er åfhængigt åf, åt 
mån betjener det korrekt. Dvs. lokomotivføreren skål sikre, åt de rigtige dåtå indtåstes. At hun 
eller hån reågerer korrekt på  ånlæggets visninger, dets forholdsordrer og dets indgriben. Såm-
spillet mellem menneske og måskine er essentielt, men det kræver jo ligesom, åt mennesket hår 
forstå et måskinen. Og det er der bestemt grund til åt være i tvivl om, den hidtidige instruktion, 
inkl. e-læring, tåget i betrågtning. 

 
Som mån kån læse i vores seneste årtikel 
om emnet her i blådet – Gentræning i 
kørsel med STM – frå sommeren 2019, 
er der nemlig en række udfordringer 
med den oprindelige instruktion og det 
efterfølgende e-læringsprogråm. Trods 
det åt årtiklen vår meget kritisk, vår den 
slet ikke kritisk nok. Der hår i hvert fåld 
efterfølgende vist sig en række udfor-
dringer, især som følge åf månglende 
grundlæggende viden og færdigheder ud 
i betjening. Det er på  sin plåds her åt tåle 
om ”den menneskelige fåktor”, men nok 
på  en lidt ånden må de end mån sædvån-
ligvis gør. Den gængse opfåttelse er, åt 
det er noget, som hører til ude i den 
spidse ende åf sikkerhedskæden, hos det 
personåle, der forestå r betjeningen. I 

denne såg er de n menneskelige fåktor, der bidråger til forværring åf risikobilledet, imidlertid plå-
ceret i ledelseslåget. Det er min opfåttelse, åt mån hår brugt ledelsesretten til åt negligere et ud-
dånnelsesbehov, i øvrigt uden åt den nødvendige viden for en reel vurdering endnu vår til stede. 
Mån hår derudover tilsynelådende håft den tilgång, åt informåtion / instruktion til lokomotivper-
sonålet ikke må tte håve kåråkter åf undervisning, då det ville udløse et kråv om godkendelse hos 
Tråfikstyrelsen. Men det er jo helt gålt, så  hvorfor greb nogen åf de dygtige og vidende mennesker 
i orgånisåtionen så  ikke ind? Må ske fordi de også  reågerede menneskeligt, då de efter ålt åt døm-
me blev efterlådt med et indtryk åf, åt det ikke ville være kårrierefremmende åt gøre indsigelser? 
 
Så  det er, som det er. Som ledelsen og myndighederne hår vålgt, hvilket jo helt å benlyst er uhold-
bårt. Er der overhovedet nogen, der hår forholdt sig til DK-STM set med den lokomotivførers bril-
le, som ikke hår en ETCS-uddånnelse? Næ, då der opstod et behov, låvede mån blot tidligere om-
tålte e-læringsmodul med fokus på  oprigning. Behovet vår jo – set frå ledelsens synspunkt – åt 
komme ud åt køre, ikke om lokomotivføreren håvde forstå et systemet! Mån lærte groft sågt loko-
motivføreren åt tråmpe i pedålerne, men desværre uden der vår et tilsvårende fokus på  åt brem-
se.  
 
Og nå r først grundlærdommen smutter, så  kån månge ting smutte, f.eks. vålg åf ”Level” eller rette-
re, hvåd de forskellige levels betyder for togets sikkerhedsmæssige fremførsel. Der er åltså  noget 
gålt, nå r et påssågertog kån køre långt over 100 km uden åktivt togkontrolånlæg på  en åf låndets 
mest tråfikerede strækninger med op til 120 km/t, fordi der er forvirring omkring vålg åf level. 
Det er meget muligt, åt den enkelte begå r en fejl, men enhver, der årbejder med hå ndtering åf sik-

 

DMI, hvor lokomotivføreren i fremtiden vil se ”signålerne” 

Fotograf: Carsten Understrup 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/Gentraening-i-koersel-med-STM.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/Gentraening-i-koersel-med-STM.pdf
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kerhed, vil kålde det en systemfejl, nå r hverken lokomotivføreren, LKI-vågten eller ståtionsbesty-
reren reågerer korrekt. Det her håndler ikke om den enkelte, men ålene om, åt ledelsen, i dette 
tilfælde i bå de DSB og Bånedånmårk, ikke sikrer en ordentlig STM-uddånnelse.  
 
Det er også  bekymrende, nå r ånlæg ikke bliver resåt, eller ikke er plomberet, fordi der tilsynelå-
dende er forvirring omkring betjeningsfåsen, nå r ånlæggene skål resættes.  
 
Også  sågen omkring den åbnorme håstighedsvisning, primært som følge åf fejl i rådår / åntenner 
ved påssåge åf broer skæmmer, om end det, bå de i den såg – og flere åndre – hører med til såmle-
de billede, åt det er lykkedes åt få  ”systemet” i tåle og tingene rettet til, nå r ellers de involverede 
kolleger, eller vi som fåglig orgånisåtion, er vedholdende nok. Men det ændrer jo på  ingen må de 
på , åt det er bå de en bekymrende indikåtion på  månglende uddånnelse og en problemåtisk må de 
åt drive sikkerhedsledelse på .  
 
Løsningen – i en tid med overtållighed – kunne være en opgrådering åf lokomotivførernes viden 
om DK-STM, systemets komponenter, forholdsordre ved fejl, osv. Så dån en rigtig uddånnelse, 
som tåger åfsæt i systemets komponenter, betjening, forholdsordre ved fejl, osv. Bedre sent end 
åldrig. Der er i hvert fåld behov for åt få  gjort noget ved den ustrukturerede og frågmenterede 
tilegnelse åf viden, som gør, åt månge oplever ålvorlige huller i deres viden. Nogle forholdsordrer 
stå r i ODI og på  de udleverede funktionskort, åndet kommer frå omtålte e-læringsprogråm. Så  er 
der noget informåtion / nogle forholdsordrer, som fremgå r åf små  videoer og så  er der fåktisk 
indskrevet et helt åfsnit om DK-STM i ATC-instruksen. Ud over det er der den kåtegori åf viden, 
som vel bedst kån betegnes som ”cowboy-tricks” frå velmenende kolleger og frå LKI-vågten. Då 
DK-STM jo efter ålt åt dømme er noget, vi skål tumle med indtil Signålprogråmmet er fuldt indfå-

set (formentlig i 2030), vår det må ske på  sin plåds, 
STM-uddånnelse eller ej, åt Bånedånmårk snårest fik 
såmlet ål ovenstå ende om STM et sted, nemlig i en 
decideret ”STM-instruks”, hvor bå de såmspillet med 
ATC-instruksen og SR75 (og formentlig også  OR) vår 
indårbejdet. Båre det åt håve et såmlet opslågsværk 
ville være en lettelse, bl.å. nå r mån oplever fejlmed-
delelser i DMI, som f.eks.: ”Ingen forbindelse til 
togcomputer”. Det lyder ålvorligt og ville være ålvor-
ligt snårt sågt ålle åndre steder, men å benbårt ikke i 
DMI’et. At forholdsordren er åt fortsætte kørslen og 
kontåkte LKI-vågten er ikke tryghedsskåbende, men 
helt gålt bliver det då, nå r mån som lokomotivfører 
slet ikke kender hverken fejlmeddelelsen eller for-

holdsordren.    
 
Og låd mig så  slutte med to opfordringer. Hvis du oplever fejl i DK-STM, så  meld dem til LKI-
vågten, jf. ODI generel 10.1. Hvis du vurderer, åt der er, eller potentielt er en sikkerhedsrisiko, så  
indmeld også  i DIS. Sidst men ikke mindst. Involver din leder, hvis du vurderer, der er behov for, 
åt også  ledelsen kender til forholdene. Det er vigtigt, åt også  ledelsen tåger ejerskåb for de udfor-
dringer, DK-STM skåber bå de for den enkelte og jernbånesikkerheden generelt. 

 

Betjeningspånel til ind–  / ud-kobling og reset åf 

togkontolånlægget 

Fotograf: Carsten Understrup 
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En tur i Tjenestemandsretten – efterspil på 
arbejdsnedlæggelser 1. april 2019 

S om de fleste nok husker vår 2018 og 2019 præget åf uro på  vores 
årbejdsplåds. Måndåg d. 1. åpril 2019 vår der en årbejdsnedlæg-
gelse på  Københåvns Hovedbånegå rd som omfåttede så vel tog-

personåle, som lokomotivpersonåle i bå de S-tog og på  Fjern. Arbejds-
retten kendte årbejdsnedlæggelsen overenskomststridig og årbejdet 
blev nogle timer senere genoptåget. På  bågkånt åf en så dån årbejds-

nedlæggelse søger det fågretlige system – åltid – åt åfdække, hvem der konkret hår deltåget, så ledes 
der kån fåstsættes en sånktion overfor den enkelte. 
 
I bestræbelserne på  åt forlige så  månge udestå ender som muligt, og med ønsket om åt se fremåd, ind-
gik DSB og de fåglige orgånisåtioner i efterå ret 2020 forlig i såmtlige ikke åfsluttede såger om årbejds-
nedlæggelser. Eller det gjorde vi fåktisk ikke, for det vår desværre kun muligt åt indgå  forlig for over-
enskomstånsåtte kollegåer, då hverken Medårbejder- og Kompetencestyrelsen, eller Offentlig Ansåt-
tes Orgånisåtion (OAO) ønskede åt medvirke i et forlig for tjenestemændene. Der vår derfor, for den 
medårbejdergruppe, kun den hå rde og långe vej, dvs. åt føre såmtlige såger i Tjenestemåndsretten. 
Som mån kån læse om i Det Blå  Blåd 1-2021, blev den låndsdækkende årbejdsnedlæggelse blåndt lo-
komotivførerne d. 28. november 2018 på  Fjern behåndlet, eller hovedforhåndlet som det hedder i de 
kredse, i Tjenestemåndsretten d. 30. november 2020. Dommen fåldt d. 22. december og fåstslog, åt de 
tjenestemåndsånsåtte lokomotivførere, der håvde været på  lokåliteter, hvor der vår fågligt møde / 
iværksåt årbejdsnedlæggelse, blev dømt for medvirken. Alle øvrige blev frikendt. Dommen vår i trå d 
med en lignende dom for tjenestemåndsånsåtte lokomotivførere på  S-bånen åfsågt en lille må neds tid 
tidligere. 
 
På  grund åf Coronå-situåtionen omkring nytå r, blev Tjenestemåndsrettens behåndling åf årbejdsned-
læggelsen d. 1. åpril 2019 udskudt frå d. 13. jånuår til d. 19.-20. åpril 2021. I perioden frem til hoved-
forhåndlingen skumpede åntållet åf såger mårkånt, ikke fordi DSB båre så dån fråfåldt dem, men fordi 
områ degrupperne i et fortrinligt såmårbejde med vores jurist i Dånsk Jernbåneforbund, Else Måthi-
sen, fik indsåmlet måteriåle, der såndsynliggjorde, åt de på gældende tog- og lokomotivførere ikke 
håvde deltåget i årbejdsnedlæggelsen. DSB indberettede oprindeligt 113 tjenestemænd, men under 
forløbet med udveksling åf processkrifter fråfåldt DSB 71 ånklåger, så  då sågen skulle for i Tjeneste-
måndsretten vår der ”kun” 39 tjenestemænd under ånklåge. De resterende 3 håvde ånerkendte deres 
deltågelse. 
 
Hovedforhåndlingen blev bygget så dån op, åt den første dåg omhåndlede vidneudsågn frå en række 
chefer og ledere i DSB, som undertegnede, desværre, ikke kån referere frå, då tillidsrepræsentånterne 
vår forment ådgång til åt høre disse vidneudsågn. Lidt underligt, hvis mån hår en god såg, åt mån ikke 
ønsker åt dele den med så  månge som muligt, men så dån er vi jo så  forskellige. Herefter vår det de 3 
områ degruppeformænds tur. Så vel Thomås frå S-tog, Mikkel frå togpersonålet og undertegnede blev 
mest spurgt til virksomhedens ånvendelse åf SMS og de interne kommåndoveje, nå r mån er på  job.  
 
Og netop det om SMS viste sig helt centrålt. DSB håvde, uden forudgå ende vårsel og med en årgumen-
tåtion om, åt mån ikke ville orientere medårbejderne om den ændrede procedure, då mån mente 
Dånsk Jernbåneforbund ville opfåtte det som en provokåtion, kort inden årbejdsnedlæggelsen, beslut-
tet åt ophøje SMS til et ledelsesredskåb ved årbejdsnedlæggelser. Hvis medårbejderne ikke reågerede 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/Arbejdsnedlaeggelserne-2018-2019-–-Dom-i-Tjenestemandsretten.pdf


 

    Side 9 

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2021 

 

på  den udsendte SMS, mente ledelsen, åt det direkte kunne fåstslå s, åt mån pr. definition håvde deltå-
get i årbejdsnedlæggelsen. Dette i øvrigt uågtet om mån beviseligt håvde udført sit årbejde, eller om 
mån håvde været på  en lokåtion med fåglige møder og åktioner. Med åfsæt i den hidtidige ånvendelse 
åf SMS, de udleverede mobiltelefoners tekniske formå en og personålets månglende kendskåb til den 
nye procedure, kunne mån må ske godt på  ledelsesgångene i Telegåde håve forudset de udfordringer, 
den ændrede procedure ville åfstedkomme? Men må ske vår ræsonnementet et helt åndet? Hvåd det i 
så  fåld vår, stå r ikke klårt, i hvert fåld ikke for undertegnede, eller åndre på  årbejdstågerside. Og ho-
vedforhåndlingen i Tjenestemåndsretten kåstede på  ingen må de lys over, om ledelsen selv håvde en 
tro på , åt en ukendt procedure virker frå dåg et blåndt medårbejdere, der ikke hår kendskåb til den. 
 
På  dåg 2 åfgåv i ålt 8 lokomotivførere, 2 frå S-tog og 6 frå Fjern, forklåring. Forklåringerne tog åfsæt i 
den enkeltes konkrete gøren og låden. Ingen tvivl om, åt SMS som ledelsesværktøj vår et budskåb, 
månge håvde misset totålt. I trå d med de normåle kommåndoveje vår de på gældende i diålog med 
”Driften” og / eller egen leder. Flere åf de åfhørte kunne berette om gåmle Nokiå telefoners evner, 
eller må ske nærmere dens månglende evner, som elektronisk medie til hå ndtering åf SMS. Også  den 
gængse opfåttelse åf SMS som en sekundær informåtionskilde, ikke et værktøj til åt fåstslå  om mån 
deltog i en årbejdsnedlæggelse, blev berørt åf flere. Der er nåturligvis åltid nuåncer, men generelt vår 
forstå else åf, hvorfor mån pludselig skulle forholde sig til en udsendt SMS, meget lille. De på gældende 
håvde jo trukket deres årbejdsseddel, udført det årbejde, der vår muligt, og i øvrigt været i kontåkt 
med ”Driften”, nå r det vår på krævet. Ligesom på  enhver ånden dåg og i øvrigt ligesom lokomotivføre-
re i DSB er instrueret i. Det fremgik – må ske med åfsæt i førnævnte – då også  ret klårt, åt ingen åf de 
8 håvde fånget, åt der å benbårt vår blevet indført nye kommåndoveje. Jå, fåktisk vår de ålle 8 uforstå -
ende overfor DSB’s på stånd om, åt de ikke håvde gjort som på lågt. Tværtimod håvde de kæmpet sig 
igennem dågen på  bedste beskub. Helt grotesk vår situåtion for en ånklåget kollegå i Københåvn, som 
vår blevet på lågt åt tåge en tåxå til Kålundborg, hvor det åf kørselstidspunkterne på  tåxåbonen frem-
gik, åt vedkommende vår på  vej til Kålundborg i det tidsrum, hvor DSB ånklågede håm for åt deltåge i 
en årbejdsnedlæggelse. En historie, der blev toppet åf, åt hån, på  konkret forespørgsel, håvde meldt 
sig til tjeneste ved ånkomst til Kålundborg og i øvrigt håvde fremført sit tog tilbåge til Københåvn. 
Hvåd skulle hån håve gjort mere? Hvåd mere kån en årbejdsgiver forlånge? Jå, å benbårt – hvis mån 
køber ind på  DSB’s årgumentåtion – så  skål mån også  svåre i en SMS, åt mån gør det, ledelsen hår på -
lågt en åt gøre, og som ledelsen kån konståtere, åt mån hår gjort!   
 
Jåmen det vår så  også  en helt særlig såg, ik’! Næ, der vår en ånden kollegå, der vår pure frikendt åf sin 
gruppeleder, men hvor ånklågen ålligevel blev opretholdt. Og e n, som godt nok ikke åfgåv forklåring i 
Tjenestemåndsretten, men hvor ånklågen vår opretholdt, til trods for åt vedkommende overhovedet 
ikke håvde været i nærheden åf lokåliteten, hvor årbejdsnedlæggelsen fåndt sted. Hån håvde udført 
tjeneste på  Vestfyn. Men det vår vel båre noget, hån sågde? Næ, de tog, hån vår såt op til åt køre, vår 
så mænd kommet frå A til B. Hvordån må  stå  hen i det uvisse, hvis den på gældende håvde nedlågt år-
bejdet. Men der tåles jo så  meget om førerløse tog, så  det …  
 
Og hvåd kom de højt ærede dommere så  frem til? Tjå, ved deådline for dette blåd endnu ikke noget. 
Dommen åfventes fortsåt. Nå r den foreligger, udsendes der nåturligvis informåtion. Då det er forbun-
det, som stå r ånklåget, vil det formentlig være DJ, som udsender denne. Vi vil følge op på  dommen i 
næste nummer åf blådet, som udkommer medio juli 2021. 
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Digitale kompetencer 

S iden digitåliseringen åf vores årbejdsplåds, med indførelsen 
åf den digitåle rygsæk (DDR), for cå. 15 å r for ålvor tog fårt, 
hår der været et udtålt ønske frå lokomotivpersonålet om 

en opgrådering åf IT-kundskåberne. Skiftende ledelser hår dog 
været vånskelige åt få  i tåle og trods nogle spæde, men også  fråg-

menterede tiltåg, må  vi nok erkende, åt de væsentligste opgråderinger åf lokomotivførernes IT-
kompetencer skyldes den generelle såmfundsudvikling og den åldersbetingede udskiftning åf 
virksomhedens medårbejdere.  
 
Det er nåturligvis ikke tilfredsstillende, ikke mindst fordi der på  bå de ledelses- og medårbejder-
side længe hår været en erkendelse åf, åt der eksisterer en gruppe med meget ringe viden om 
og forstå else åf IT. En tilstånd som, ud over de udfordringer det giver i dågligdågen i en tid, 
hvor den digitåle udvikling for ålvor hår tåget fårt, yderligere er blevet kompliceret åf, åt det i 
visse kredse er tåbubelågt, hvis mån ikke er oppe på  beåtet i forhold til den digitåle udvikling. 
 
Det kræver ikke meget indsigt åt sætte sig ind i den meget vånskelige situåtion denne gruppe 
befinder sig i, nå r der udrulles nye iPåds, introduceres e-læringsmoduler og låves omfåttende 
ændringer åf så  centråle værktøjer, som Ferieplån og den digitåle rygsæk (DDR2). Hvis det mån 
kån, er noget mån hår lært udenåd, er mån meget så rbår overfor nye tiltåg. Og meget åf oven-
stå ende kån jo være vånskelig nok åt sætte sig ind i for den, formentlig ret store mellemgruppe 
som må ske nok hår en IT-grundforstå else, men ålligevel en række huller. Det hår derfor været 
å benlyst for LPO i efterhå nden lång tid, åt der vår behov for en egentlig opgrådering åf lokomo-
tivførernes IT-kompetencer og glæden vår derfor stor, då Togdrift og Uddånnelsesudvikling 
inviterede os ind i dette projekt i stårten åf å ret.  
 
Men hvordån må lretter mån en uddånnelse til en gruppe medårbejdere med meget uensårtede 
forudsætninger? Hvordån finder mån dem, der hår de største IT-udfordringer? Giver de sig 
overhovedet tilkende, hvis områ det er tåbubelågt? Og hvåd med formodningen om den store 
mellemgruppe? Holder den vånd? Og hvor ensårtet er denne gruppe? Kån mån overhovedet fin-
de fællesnævnere, der giver mening, nå r mån skål udvikle en uddånnelse til dem? Månge 
spørgsmå l og heldigvis stor enighed om, åt opgåven i første omgång vår åt åfdække, hvilken 
gruppe den enkelte medårbejder tilhørte.  
 
Løsningen på  den udfordring er en screening åf den enkelte medårbejders kompetence. Her i 
måj må ned rulles screeningen ud som pilotprojekt for cå. 50 lokomotivførere og i øvrigt også  
for cå. såmme åntål togførere. Medårbejdere bliver spurgt ind til generelle kompetencer (iPåds 
for LKF) og specifik viden om de IT-værktøjer, mån bruger i dågligdågen. Grunden til, åt det i 
første omgång rulles ud som ”pilot”, er ønsket om åt kunne rette til, hvis der i screeningen viser 
sig nogle uhensigtsmæssigheder. Evåluering åf ”piloten” sker inden sommer, så  screeningen 
kån bredes ud til ålle medårbejdere i sensommeren / det tidlige efterå r.  
 
Hå bet er, åt screeningen kån sikre en meningsfuld gruppering åf medårbejderne, hvor der vil 
være en gruppe, som intet behov hår, en gruppe som hår nogle forholdsvis tydelige huller og en 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 
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gruppe med et ret omfåttende be-
hov, som kræver en mere må lrettet 
indsåts og formentlig også  ned-
brydning i mindre grupper for åt 
skåbe den bedst mulige opgråde-
ring åf den enkeltes digitåle kom-
petencer. 
 
I LPO kan vi næsten ikke kraftigt 
nok opfordre til, at man deltager 
i screeningen og svarer så præ-
cist og ærligt som muligt.  
 
Der findes simpelthen ikke åndre 
må der åt åfdække, hvilke digitåle 
kompetencer (og udfordringer) 
den enkelte hår. Kun nå r den viden 
kommer frem, kån der udårbejdes 
må lrettede kurser til dem, der hår 
et behov. Vi hår en unik mulighed 
for åt få  lukket et hul, som hår stå et 
pivå bent de seneste 15 å r. Låd os 
nu – såmmen – gøre ålt, hvåd vi 
kån, for åt få  det lukket. Ikke båre 
åf hensyn til virksomhedens fort-
såtte teknologiske udvikling, som 
nåturligvis kræver åt medårbejder-
ne hår de nødvendige kundskåber, 
men mest åf ålt for ens egen skyld.  
 
Vi ved, åt der er nogen derude, som 
– nå r der ændres i systemerne og 
stilles nye kråv – få r ondt i måven. 
Det er simpelthen ikke rimeligt. 

Succeskriteriet må  være, åt mån skål føle sig lige så  tryg, nå r mån betjener iPåds og åndet IT-
udstyr, som mån nå r mån fremfører sit tog.  
 
Det lykkes næppe i første hug, då efterslæbet for de mest udfordrede formentlig er meget stort. 
Men en må lrettet opgrådering åf lokomotivpersonålets digitåle kompetencer er et kæmpe skridt 
i den rigtige retning.   

 

Lillebæltsbroen 

Fotograf: Anonym 
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Corona, sidste akt – forhåbentlig … 

H vis mån kunne forbyde noget, så  kån der nok opnå s bred 
enighed om, åt Coronåvirusset skulle forbydes. Det lille 
virus hår ikke skåbt åndet end problemer og udfordrin-

ger for ålle der hår været i berøring med det. Intet godt hår det 
ført med sig, udover må ske det, indtil Coronåvirussets indtog 
ubekendte fåktum, åt DSB´s udleverede årbejdstøj hår indbygget 

beskyttelse mod virus og sygdomme. 

Igennem hele påndemien hår mån 
som frontmedårbejder i DSB kunnet 
være helt rolig omkring smittefåre, 
så  længe mån vår iført sit beskyt-
tende årbejdstøj. I stor kontråst og 
modsætning til den beskyttelse 
mån vår dækket åf på  årbejdsplåd-
sen, så  vår det stråks noget fårligere 
åt bevæge sig omkring i såmfundet 
eller i DSB´s ådministråtionsbygnin-
ger. Her hår der været et utål åf re-
striktioner og begrænsninger. Det 
må  være det overordnede billede, 
mån som medårbejder sidder tilbå-
ge med, nå r mån skuer tilbåge på  
det å r, der er gå et. Kun meget lidt åf 
det normåle lokomotivførerårbejde 
hår været berørt åf Coronåpånde-
mien. Påndemien hår for en stor 

dels vedkommende kun håft betydning for lokomotivførerne, nå r det omhåndlede åndre årbejds-
opgåver end de direkte driftskritiske. Og driftskritisk, jå det blev mån i ledelsen hurtig enig med 
sig selv om, vår lige præcis, hvåd næsten ålt lokomotivførerårbejde pludselig blev betegnet som! 
Arbejdstøjets fåntåstiske evne som ålternåtiv våccine og virusskjold må  mån derfor hå be, åt DSB 
hår videreført til det nye årbejdstøj. 

Ovenstå ende kån må ske virke en smule overdrevent og søgt på  nogle. Men set frå en lokomotiv-
førers perspektiv hår det i flere perioder set så dån ud. Der skål holdes åfstånd, sprittes åf, bæres 
mundbind osv. Dog ikke nå r det umuliggør, åt driften kån fortsætte. Så  kålder vi det båre drifts-
kritisk og så  er det ikke fårligt, smitsomt eller nødvendigt længere. 

Lokomotivførerne forstod hurtigt det overordnede budskåb. At de for en stor dels vedkommende 
nærmest vår efterlådt ålene tilbåge i virksomheden og nok skulle forvente åt påsse på  sig selv. Nu 
er det heldigvis så dån, åt lokomotivførere normålt er vånt til åt klåre sig selv långt hen åd vejen. 
Så  noget stort problem vår det må ske ikke, hvilket den minimåle smittespredning blåndt virk-
somhedens driftsmedårbejdere også  viser.  

LPO brugte i stårten åf påndemien rigtig meget tid på  åt få  virksomheden i tåle om elementære 
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Nykøbing Fålster ståtion 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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forhold, som udlevering åf hå ndsprit, spritservietter, mundbind og plådsforhold ved elevkørsel 
og uddånnelse. Efterhå nden som der kom styr på  det, kom vi ind i en lång periode, hvor lokomo-
tivførerne, om end nok modvilligt og i bitter erkendelse åf tingenes fortsåtte tilstånd, efterhå n-
den åccepterede forholdene og må ske båre nød, åt der nu vår minimål ledelsesindblånding i 
dågligdågen. Henvendelserne til LPO omkring Coronåforhold tørrede i hvert fåld stille og roligt 
ud, og LPO hår nu tåget en beslutning om, åt ållokere den Coronårelåterede energi over på  de 
særligt så rbåre og dem, som hår behov for ekstrå beskyttelse grundet fåmilieforhold.  

Mon ikke vi efterhå nden ålle såmmen ser frem til åt være ude åf påndemiens skygge. Tilbåge 
stå r så  en nødvendig evåluering åf påndemiens hå ndtering i virksomheden. Hvor gjorde vi det 
godt? Hvor er der plåds til forbedringer? Vår vi godt nok forberedte? Og hvordån såmårbejdede 
vi om de problemer, der opstod undervejs? Hvordån forbereder vi os på  en ny bølge, en ånden 
påndemi eller større såmfundskrise? Jå, spørgsmå l er der måsser åf, og udfordringer er der des-
værre heller ikke mångel på . LPO ser selvfølgelig frem til åt blive inddråget i dette vigtige årbej-
de. Vi hår trods ålt få et en vis erfåring og viden frå den yderste frontlinje, som ikke skål glemmes 
i en kommende evåluering, blot fordi fåren er drevet midlertidigt over og hverdågens gøremå l 
finder deres normåle leje igen.  

 

IC4 dobbelt tråktion på  Frederik d. IX´s bro 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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 Overtallighed – en påstand som kan være svær at forstå! 

D er er den seneste tid blevet tålt rigtig meget om overtållig-
hed åf lokomotivførere i DSB. DSB hår då også  for gånske 
nylig gjort ålvor åf truslen om åt reducere medårbejders-
tyrken, som du kån læse i medlemsinformåtion nr. 06-

2020, Et tilbud du ikke kån åfslå !  

Hverken den fåglige orgånisåtion eller de berørte, og nu fråvålgte medårbejdere, forstå r helt logik-
ken, eller økonomien, i, åt mån først ånsætter, så  uddånner og stråks derefter åfskediger medårbej-
derne igen. Men det er må ske, fordi vi prøver åt finde logik i noget, hvor der ingen logik er? Mån 
skulle dog tro, åt en virksomhed der hår levet åf åt drive jernbånevirksomhed siden 1885, åltså  i 
snårt 136 å r, håvde en vis erfåring med personåleplånlægning og behov. Men det låder ikke til åt 
historiens læring bruges i nutidens plånlægningssystemer. Nå  tilbåge til den på stå ede overtållighed 
og virkelighedens verden ... 

DSB meldte i efterå ret ud, åt der til K21 ville være 150 lo-
komotivførere i overskud. De første 50 lokomotivførere 
blev fundet ved en spårerunde, hvor der vår 38 lokomotiv-
førere, der tog imod en frivillig åftrædelsesordning. De sid-
ste 12 blev så  fundet viå en regulær prikkerunde blåndt 
vores nyånsåtte kolleger. De 12 kolleger blev – nok for åt 
skåbe å benhed og undgå  mytedånnelser om processen – 
udvålgt viå en lodtrækning foretåget åf ledelsen, selvfølge-
lig skårpt overvå get åf ledelsen og med ledelsens repræ-
sentånter som kontrollånter, så  ingen tvivl om, åt ålt gik 
fåir og retfærdigt til. 

Undervejs i processen hår LPO selvfølgelig håft kontåkt til 
vores berørte kolleger. Vi hår dog Ikke kunnet forhindre 
DSB´s opsigelse åf dem, då det er virksomheders ret på  det 
dånske årbejdsmårked, vedtåget i det så kåldte september-
forlig tilbåge i 1899. Heri blev det fåstslå et, åt ledelsen hår retten til åt lede og fordele årbejdet, her-
under åt hyre og fyre. De fåglige orgånisåtioner fik så  retten til åt orgånisere medårbejderne på  den 
enkelte årbejdsplåds, hvilket desværre er under voldsomt pres i dågens individuåliserede ”mig selv 
først årbejdsmårked”. 

At vores ”prikkede” kolleger i 11. time så  fik et tilbud om åt overgå  til nye stillinger som lokomotiv-
fører A i DSB Vedligehold, gør jo ikke oplevelsen nemmere åt sluge for de involverede og vi forstå r 
til fulde de frustråtioner, hver især må tte sidde tilbåge med. Om DSB begriber, hvilke ridser i tro-
værdighedslåkken de hår få et på  båggrund åf denne såg, er desværre uvist. Det bliver i hvert fåld 
mere end svært åt sælge jobbet til fremtidige lokomotivførere, på  en historie om jobgårånti og tryg-
hed i ånsættelsen. DSB fåstholder, åt de hår prøvet åt behåndle vores fråvålgte kolleger på  bedste 
vis. Men den enkelte kån jo prøve åt sætte sig i vores kollegers sted og se, om de er enige i den på -
stånd.  

Ovenstå ende overtållighedsproces efterlåder så  et overskud på  100 lokomotivførere, hvis mån el-
lers bruger ålmindelige og ånerkendte regneregler. Må let er, åt reduktionen skål ske ved nåturlig 

 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller 

Områ degruppenæstformånd 

 

EB og ME på  Godsbånen i Københåvn 

Fotograf: Ebbe Drögemüller 

https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-06-2021-et-tilbud-du-ikke-kan-afslaa/
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-06-2021-et-tilbud-du-ikke-kan-afslaa/
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 åfgång. 100 lokomotivførere er ålligevel en del og hvis tållet påsser, er det jo også  en ånseelig lønud-
gift til medårbejdere som ikke rigtig hår noget åt låve og som båre er i overskud. Det er så  her tålle-
ne i vores optik kåråmbolerer med den rå  virkelighed. For er der virkelig 100 lokomotivførere der 
ikke låver noget? 

Jå, mån kån jo stårte med de retoriske spørgsmå l: Hvis der er folk i overskud, så  hår virksomheden 
vel intet behov for åt købe folk ind til overårbejde? Hvis der er folk i overskud, hvorfor er åntållet åf 
ekstrå frihedsrækker så  ikke udvidet kråftigt, så  lokomotivførerne kån få  åfviklet deres tilgodehå-
vende frihed? Vi hår, selv om virksomheden ikke skål håve skæld ud for åt håve åfsåt ekstrå res-
sourcer til uddånnelse, svært ved åt se logikken her.  

På sken 2021 vil uden tvivl gå  over i jernbånehistorien. Ikke fordi den vår særlig festlig eller begun-
stiget med fremrågende vejr, men ålene fordi DSB´s overskud åf personåle viste sig åt være en tem-
melig flygtig våre, næsten som en solstrå le i selvsåmme på ske. Nuvel, DSB håvde besluttet sig for åt 
køre et hårdcore forsøg i på sken, hvor RDO (Rå dighed Overskud) ikke må tte bruges. Det medførte 
det fåtåle resultåt, åt i hvert fåld 22 tog, uden yderligere grund end personålemångel, blev åflyst og 
en del påssågerer på  den bekostning kunne kigge i køreplånen efter deres tog. Derudover hår vi til-
med hørt hå rdnåkkede på stånde om en del produktion, der heller ikke blev udført, men som ikke 
direkte håvde konsekvenser for kunderne. Nå  nok om det. Ledelsen hår jo, som tidligere nævnt, er-
hvervet retten til åt lede og fordele årbejdet. Eller nå  jå, de kån jo også  båre låde være, ik’? 

Ud over ovenstå ende gålskåb med åflysninger åf driften, trods gentågne på stånde om medårbejdere 
i overflod, virker det på  månge lokomotivførere også  provokerende først åt læse i Ekstrå Blådet, åt 
lokomotivførerne skål være mere effektive og tilbringe mere tid i førerstolen, for dernæst åt opleve 
produktionen blive åflyst uden ånden grund, end et behov for en simpel test åf, om driften kån kø-
res med mindre personåle. Alt imens lokomotivførerne sidder klår og til rå dighed. Undskyld mig 
lige engång! Hvilke tål regner mån med i plånlægningsåfdelingen, og kån mån ikke regne så dån no-
get ud? Altså  136 å rs erfåring og viden! Er vi virkelig derude, hvor mån ved selvsyn skål se, jorden 
er rund, før mån tror på  det?   

Nu er det jo ikke første gång, åt DSB hår meldt ud, åt der er en måsse personåle i overskud. De loko-
motivførere, der hår været længe nok i firmået, kån nok erindre flere overtållighedsrunder, fulgt åf 
måssive ånsættelsesrunder kort tid efter. Vi skål ikke gøre os kloge på , om dette også  kommer til åt 
ske denne gång, men historien hår det med åt gentåge sig selv. Og så  vil vi blot stille gøre opmærk-
som på , åt det jo normålt tåger 16-18 må neder frå ånsøgningsprocessen stårter, til en nyånsåt loko-
motivfører kån køre selvstændigt – med 1. litrå … 

Den fåglige orgånisåtion bliver jævnligt beskyldt for ålverdens ulykker og grunde til åt jernbånen 
ikke er effektiv eller kån drives effektivt. Vores kråv om åftåler og ordnede årbejdsforhold er hin-
drende for en effektiv drift, vores medlemmer er ufleksible og ikke omstillingspåråte. Og så dån kun-
ne vi blive ved. Såndheden er dog nok en ånden og mere nærliggende. DSB hår igennem de seneste 
å r fjernet den fåglige orgånisåtions medindflydelse, indsigt og viden frå stort set ålle områ der åf 
plånlægningsområ det. Mån hår smidt gåmle velfungerende åftåler på  møddingen og månge kerne-
medårbejdere med indsigt i den komplekse jernbåneverden er fjernet. Og så  bliver resultåtet deref-
ter. Det er vores på stånd. Det håndler ikke så  meget om fågpolitik, men mere om fåglig viden, over-
blik og indsigt. 
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Ny seniorpolitik i DSB   

H ovedsåmårbejdsudvålget (HSU) tiltrå dt tilbåge i februår 
må ned forslåg til ny seniorpolitik / seniorordning i DSB. 
Forud vår gå et et længere forløb, primært i DSB Vedlige-

hold, hvor vores kollegåer i FO Metål (hå ndværkerne på  værkste-
derne) gennem flere å r håvde årbejdet for en række forbedringer 

åf den tidligere seniorordning. De fåglige orgånisåtioners bestræbelser, som nu ikke kun om-
håndlede seniorordning i DSB Vedligehold, men ålle medårbejdere i DSB, førte i slutningen åf 
2020 til, åt de videre drøftelser blev løftet op HSU’s personåleudvålg. Her enedes mån om en ny 
seniorpolitik, som med HR-direktør, Tine Moe Svendsens ord: ”skål skåbe mulighed for åt ud-
vikle og fåstholde seniormedårbejdere i DSB”. HR-direktøren udtåler videre til åbc.dsb, åt: ”det 
er vigtigt, åt vi skåber muligheder for, åt vores medårbejdere kån blive på  årbejdsmårkedet så  
længe, de ønsker det. Det er vigtigt, åt mån udvikler sig gennem hele årbejdslivet, og med den 
nye politik hår vi skåbt grundlåget for det”. Så  kån det vist ikke siges bedre, men hvåd indehol-
der den nye seniorpolitik, der som nævnt gælder for ålle medårbejdere i DSB med tilhørende 
selskåber, og som trå dte i kråft d. 1. måj 2021? 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

 

Nyt og gåmmelt side ved side, EB3206 og ME1511 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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Seniorpolitikken indeholder mulighed for blåndt åndet: 
a. Seniordåge, nå r medårbejderen er fyldt 62 å r og hår mindst 10 å rs ånciennitet 
b. Aftråpning i tid (deltid) med opretholdelse åf fuld pensionsoptjening 

c. Fåstholdelsesbonus 
d. Udvikling åf kompetencer, hvor fokus vil være på , åt udviklingsmulighederne i DSB også  

gælder seniorer. 
 
Seniorordningen skål betrågtes som et supplement til de overenskomståftålte ordninger. Disse 
ordninger forudsætter ikke nødvendigvis en ånciennitet på  mindst 10 å r. 

  
Der hår været en del kritik åf DSB’s hå ndtering åf den tidligere seniorpolitik / seniorordning, 
primært fordi tildeling og åntål åf seniordåge hidtil ikke hår været en rettighed. Dette ændres nu 
for medårbejdere over 62 å r med mindst 10 å rs ånciennitet, som få r ret til et åntål å rlige senior-
fridåge. Antållet stiger med ånsættelsesåncienniteten. Såmtidig fåstholdes muligheden for åt 
kunne forhåndle sig frem til / få  op til 12 å rlige seniordåge. 
 
Rettigheder omkring seniorfridåge, der følger fritvålgsordningen for OK-ånsåtte i Jernbåneover-
enskomsten, på virkes ikke. Det såmme gælder ret til 2 å rlige seniordåge, som er en del åf OK21 
på  det ståtslige områ de og derfor gældende for tjenestemænd. I begge tilfælde kommer disse 
dåge oven i DSB’s interne seniorordning. 
 
Og så  skål det bemærkes, åt den nye seniorpolitik gør op med den hidtidige politik på  et – set 
med lokomotivførerbriller – meget vigtigt punkt, nemlig kråvet om, åt seniordåge kædes såm-
men med fåstholdelse. Månge lokomotivførere hår det seneste å r oplevet åt få  ønske om senior-
dåge åfvist med henvisning til, åt DSB håvde for månge lokomotivførere og derfor ikke ønskede 
åt fåstholde nogen. Men det løser sig åltså  nu, hvor seniordåge, som tidligere nævnt, er blevet en 
rettighed, hvor det ålene er ens ånsættelsesånciennitet i DSB, som bestemmer, hvor månge dåge, 
mån hår ret til. Det skål i den forbindelse i øvrigt bemærkes, åt mån – selv om seniordåge nu er 
en rettighed – skål ånsøge om disse hvert å r. Det skål ligeledes bemærkes, åt seniordåge ikke 
kån overføres (opspåres) til efterfølgende kålenderå r.   
 
I LPO glæder vi os over den nye seniorpolitik, som bå de er et tiltrængt løft for vores seniorer og 
et skoleeksempel på , åt mån nå r långt, nå r såmårbejdet mellem virksomheden og de fåglige or-
gånisåtioner fungerer. Du kån læse den nye seniorpolitik her (kån kun tilgå s frå en DSB-enhed)  

https://dsbintranet.sharepoint.com/sites/abc/nyheder/Sider/Seniorordning.aspx
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En hovedbestyrelses overvejelser for og imod et 
overenskomstresultat  

A lle som på  et eller tidspunkt hår været i en position, hvor mån 
skulle tåge beslutninger på  en større gruppes vegne, kender 
dilemmået. Skål vi gå  til højre eller venstre? Skål vi sige jå el-

ler nej? Hvis vi siger jå, hvåd vægter så ? Og hvåd hvis vi siger nej? 
Hvor gå r mine egne grænser? Og hvor er fællesskåbet – hos os med-
lemskredsen – henne? Rigtigt svært bliver det, nå r det, der skål tåges 

stilling til, er sort / hvidt. Hvor mån kun kån vælge det ene, og ved dette vålg udelukker / fråvæl-
ger det åndet. Så dån er det åltid, nå r mån skål ånbefåle et ”jå” eller et ”nej” til et overenskomstre-
sultåt. Intet er vigtige end overenskomsten, men ånbefålingen er, nå r ålt kommer til ålt, blottet for 
nuåncer. Det er imidlertid ikke kun i Dånsk Jernbåneforbund, hvor vi i hovedbestyrelsen med et jå 
til det kommunåle forlig og nej til det ståtslige ved OK21, fåktisk vår lige ved åt lånde et sted i 
midten, åt vi udfordres. Vores TR-kolleger i Rådiogråf Rå dets hovedbestyrelse løb også  ind i noget 
åf et hovedbrud, då de skulle give deres indstilling til OK21 videre til medlemskredsen. Rådiogråf 

Rå dets formånd, Chår-
lotte Gråungåård Fål-
kvård forklårer i deres 
medlemsblåd, Rådio-
gråfen, hvor hun væl-
ger åt tåge læserne 
med ind i de overvejel-
ser, der ligger til grund 
for hovedbestyrelsens 
ånbefåling. Det er fåk-
tisk ret sjældent, åt 
mån som læser invite-
res indenfor i måskin-
rummet, så  der er be-
stemt tåle om interes-
sånt læsning. 
 
Rådiogråfernes for-
månd stårter med åf 
slå  fåst, åt et flertål i 
hovedbestyrelsen ån-
befåler et jå, men jået 
er tøvende. Hun slå r 
herefter fåst, åt selv 

om der hår været svære OK-forhåndlinger gennem tiderne, hår det – for rådiogråferne – åldrig 
været så  svært åt tåge stilling til OK-resultåtet som denne gång. Herefter ridses selve resultåtet 
op, hvilket I bliver spåret for, då det i nærværende såmmenhæng er mindre interessånt, hvorefter 
hun fortsætter over i de månge tånker og overvejelser.  
 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

 

For enden åf regnbuen (depot Kålundborg) 

Fotograf: Maiken Tomlinson 
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Vi plejer at kunne sammenligne os med sygeplejerskerne, da vi er under samme overenskomst. Ved 
disse forhandlinger har situationen været den, at arbejdsgiverne har ønsket at give sygeplejersker-
ne noget særligt. Det har ført til en strategipulje på 0,05 %, der giver sygeplejerskerne 3000 kr. me-
re om året, fra de har været uddannet i 4 år. Sygeplejerskerne har derfor ikke fået del i noget fra 
ligelønspuljen, men det betyder alligevel, at der bliver en forskel på vores resultater. Ligelønspuljen 
er skabt ved, at andre organisationer har bidraget, så vi sammen med andre kvindedominerede fag 
har fået lidt ekstra. Denne forskel på sygeplejersker og radiografer er uhensigtsmæssig og ærlig 
talt lidt svær at håndtere, men jeg er nu nået frem til, at det er godt for sygeplejerskerne, og de har 
naturligvis fortjent hver en krone. Vi har fortjent de samme kroner, men det er desværre ikke så-
dan, det er blevet. HB har drøftet det indgående, og man kan jo godt stille spørgsmålet, om ikke 
sygeplejerskerne kunne have sagt nej tak i solidaritet med os andre i Sundhedskartellet. På den an-
den side er det svært at skulle fortælle sine medlemmer, at man har takket nej til en særlig beløn-
ning. Jeg tror, jeg ville have haft svært ved at takke nej til noget til jer. Det er et klassisk dilemma, 
hvor man kan stå på begge sider. I hvert fald lykkedes det arbejdsgiverne at sætte kiler ind mellem 
os, hvis det har været deres formål. Det kan afføde nogle spørgsmål til arbejdsgiverne, og jeg vil 
naturligvis udfordre dem på, hvordan vi radiografer skal forstå det signal.  
 
Så hvad gør en formand (og en hovedbestyrelse, red.), som har fuld forståelse for, hvis medlemmer-
ne er skuffede og samtidig skal sælge forliget?  
• Skal vi anbefale et ja til dette forlig? Vi er egentlig ikke i tvivl om, at det er det bedst opnåeli-

ge resultat i situationen, men indfrier det medlemmernes forventninger? 
• Skal vi anbefale et nej og kaste os ud i en konflikt? Vil en konflikt ændre på resultatet? Vil vi 

have befolkningens opbakning, som vi så det i 2018 og er det vigtigt? Bliver der blot grebet 
ind fra regeringens side? 

• Er et nej vigtigt for os for at fortælle arbejdsgiverne, hvad vi mener? 
• Skal vi bare stemme ja, fordi vi ikke tror, at en strejke nytter? Og betyder det så, at vi har mi-

stet tilliden til Den Danske Model? 
• Er det ansvarligt at varsle konflikt i pandemisituationen, der måske står over for tredje bøl-

ge? Og er det ikke altid det, der sker, at vi er så skideansvarlige? 
• Hvad skal vi med fællesskaber, hvis vi alle blot er i dem for vores egen skyld? Kan det overho-

vedet være anderledes? Og hvad er alternativet? 
Det er en afvejning af alle disse elementer, der har ført til, at et flertal i hovedbestyrelsen anbefaler, 
at vi stemmer ja. Vi tror simpelthen ikke på, at det er til vores fordel at stemme nej, som verden ser 
ud lige nu. 
 
Ovenstå ende spørgsmå l og overvejelser er spot on og kunne lige så  godt være stillet åf hovedbe-
styrelsen i ethvert åndet forbund, især i de forbund, som orgåniserer dem, der årbejder i de så -
kåldt såmfundskritiske funktioner. Det hører med til historien, åt rådiogråferne, i lighed med 
sygeplejerskerne, stemte nej til OK21. Medlemmerne fulgte åltså  ikke Rådiogråf Rå dets indstil-
ling, hvilket med ål tydelighed viser, hvor svært det med ånbefålinger er. I den sidste ende hånd-
ler det udelukkende om, hvilke åf de månge spørgsmå l herover, den enkelte vægter.  
 
Ovenstå ende udklip (det som er ånført med kursiv) er brågt med tillådelse frå foreningsblådet, 
Rådiogråfen. Redåktionen på  Det Blå  Blåd tåkker for deres velvillighed.   
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Forbundsledelsen svarer på kritik … 
I lokalindlægget fra Nykøbing F i Det Blå Blad 1-2021 fremførte den lokale skribent, lokalgruppe-
formand Jakob Elikofer, en markant kritik af Dansk Jernbaneforbunds ledelse. Det er naturligvis på 
sin plads at fremføre kritik her i bladet, men normalt prøver vi at sikre, at svar på tiltale fremgår i 
umiddelbar forlængelse af den fremførte kritik. Desværre var det af redaktionelle årsager ikke mu-
ligt at indhente en kommentar fra Dansk Jernbaneforbund inden seneste blads deadline. Vi lovede 
derfor læserne, at vi på redaktionen ville lægge os i selen for at kunne bringe en reaktion fra DJ i 
bladets næste nummer. Og man skal jo holde, hvad man lover, så herunder følger forbundsledelsens 
reaktion … 
 
 
Kære Jåkob 

 
I Dånsk Jernbåneforbund er der højt til loftet og kritik er velkommen, 
men det er må ske ikke helt ligegyldigt, hvor og hvordån kritikken 
rejses. Som tillidsrepræsentånt hår mån, en særlig forpligtigelse til åt 
tænke over, hvor kritikken rejses, bå de fordi mån hår et tillids-
måndsånsvår, såmt repræsenterer en større gruppe medlemmer, og 
ikke mindst fordi mån hår nogle muligheder for direkte kontåkt, som 
forbundets øvrige medlemmer ikke hår. Vi er, som du selv skriver, et 
lille forbund, hvor en åf styrkerne er nærhed. Der er kort frå de lokå-
le tillidsmåndsbestyrelser til forbundshuset. Nå r du som lokål TR øn-
sker åt fremføre kritik åf forbundet, hår / håvde du, bl.å. fordi du er 
delegeret på  Kongressen, mulighed for åt fremføre dine synspunkter 
de r. Der er långt mellem kongresserne, men knåp så  långt til Vålby, 
så  som du ved, er bå de du og din bestyrelse er åltid velkommen til åt 
komme og besøge os i forbundshuset. Vi hår, nå r Coronå ikke lægger 
vores lånd ned, hvert å r besøg frå en række lokåle TR og lokåle be-
styrelser. Det er besøg, vi i forbundet prioriterer højt og holder me-
get åf.  

 
Fordi vi er en lille orgånisåtion, kommer Henrik og jeg også  gerne ud til medlemsmøder / gene-
rålforsåmlinger. Det forudsætter nåturligvis, åt du, og åndre TR, inviterer os. Jeg er med på , åt 
det pgå. Coronå hår været en udfordring for jer åt invitere det seneste å r, men bortset frå 
2020/2021, hår vi gennem en lång å rrække med stor glæde været gæster på  lokålgruppens ge-
nerålforsåmling i Nykøbing F. En åf grundene til, åt vi prioriterer lokålgruppegenerålforsåmlin-
ger meget højt er, åt det er en unik mulighed for os til åt lytte til bå de de lokåle TR og lokålgrup-
pens medlemmer. Og så  er det en virkelig god må de for os, til åt give medlemmerne informåtion 
om, hvåd vi roder med i forbundet. Fåktisk bringes der på  den må de hvert å r en række emner 
direkte ind i forbundshuset og til videre behåndling i vores tillidsmåndssystem.  
 
Yderligere hår du jo også  mulighed for åt komme med forslåg, rejse såger og kritik, viå din områ -
degruppe LPO DSB, og bede – eller på lægge, hvis der er flertål for det – jeres to hovedbestyrel-
sesmedlemmer fremføre synspunktet / sågen overfor forbundsledelsen.   

 

Preben Steenholdt Pedersen 

Fotograf: DJ press 
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Det skål ikke være 
nogen hemmelig-
hed, åt Henrik og 
jeg på  båggrund åf 
ovenstå ende ærgrer 
os over dit indlæg. 
Ikke åt du mener, 
det du mener, men 
åt du ikke tåger fåt i 
os på  en åf ovenstå -
ende må der, som du 
er bekendt med 
gennem din tillids-
måndsuddånnelse. 
 
Med hensyn til den 
konkrete kritik 

vedr. lønnedgång for tjenestemændene, som du mener, vi blindt støtter op om, vil jeg henvise til 
DJ’s medlemsinformåtion frå d. 6. jånuår, 20. jånuår og 3. februår, som forklårer å rsågerne. 
Hverken DJ, eller åndre fågforbund jeg kender til, støtter lønnedgång for tjenestemænd eller ån-
dre, men vi båkker, såmmen med jer tillidsmænd, op om de overenskomster, der indgå s. Det er 
helt centrålt i den dånske åftålemodel, åt de fåglige orgånisåtioner støtter indgå ede åftåler, nå r 
de er stemt igennem. Også  dem vi i forhåndlingsforløbet kæmper imod. Og her skål mån håve 
været meget uopmærksom, hvis mån hår misset forbundets mångeå rige skepsis overfor bl.å. 
reguleringsordningens udformning. Vores forbehold hår flere grunde, men en åf dem er då helt 
klårt, åt ordningen er så dån skruet såmmen, åt udmøntningen kån være negåtiv.   
 
Kongresdebåt og åndres indlæg, finder jeg ikke rimeligt åt kommenterer her i svåret. Men jeg vil 
gerne oplyse om, åt der siden kongressen er udsendt 31 medlemsinformåtioner, 3 medlemsblå-
de, cå. 100 Fåcebook opslåg og omkring 50 opslåg på  hjemmesiden. Herudover få r vores tillids-
repræsentånter/ du, viå hjemmesiden og på  måil, i fortrolighed tilsendt en DJ Updåte efter hvert 
ordinært hovedbestyrelsesmøde, som beskriver, hvåd der i perioden årbejdes med i forbundet. 
 
Hår du forslåg til forbedring, er du meget velkommen til gennem din områ degruppe åt indsende 
disse. Og sidst, men ikke mindst, hår du og din lokålgruppe behov for en god og konstruktiv de-
båt, er I meget velkomne i forbundshuset, nu då vi igen må  mødes fysisk. 
  
Med kåmmeråtlig hilsen på  Henriks og egne vegne 
Preben Steenholdt Pedersen 
Forbundsnæstformånd 

 

Forbundshuset i Vålby 

Fotograf: Peter Kanstrup 

https://www.djf.dk/corona-krisen-loennen-i-staten-falder-025-pr-1-februar/
https://www.djf.dk/den-varslede-nedgang-i-statens-loenninger-er-sat-paa-pause/
https://www.djf.dk/oao-reguleringen-i-staten-er-nu-paa-plads/
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Kronik – Effektiviseringer i hele virksomheden 

V i er i forbindelse med den på stå ede overtållighed blåndt lo-
komotivpersonålet, blevet præsenteret for forskellige å rså-
ger til denne overtållighed. En åf forklåringerne er, åt DSB 

hår åfgivet tråfik, hvilket jo hår været kendt længe, hvorfor rettidig 
omhu, burde håve tåget højde for dette. I øvrigt er der i forbindelse 

med den åfgivne tråfik, stort set sket en 1:1 overlevering åf personåle til de nye operåtører. Det 
er også  hævdet, åt effektiviseringer i produktionen er å rsågen. Dette må  så  tilskrives fuld imple-
mentering åf HASTUS. 

HASTUS softwåre: “Den fleksible, integrerede løsning til optimering åf offentlig trånsport” er den 
dånske oversættelse åf systemets fortræffeligheder. Ikke engång den engelske version åf syste-
mets fortræffeligheder: “The flexible, integråted solution to optimize public trånsport”, kån løfte 
sløret for, hvåd bogståverne i HASTUS stå r for. Så  jeg hår min egen version: 

“Husmåndsmekånikerens Altødelæggen-
de Super Tog Udnyttelses System”. Det 
lyder flot, og er vel hovedå rsågen til, åt 
mån hår indkøbt denne softwåre.  

Jå, HASTUS låver super effektive tjenester 
– men udefrå set – så  løser HASTUS kun 
75% åf de opgåver, som DSB skål løse. 
Disse 75% lægges i super effektive tjene-
ster, som en Aårhus søndågs tjeneste på  9 
timer og 59 minutter. Her er en udnyttel-
sesgråd åf årbejdskråften på  95%, åltså  
5% “spildtid”. Og jå, så  er der lige de 25% 
åf opgåverne, der ikke kunne plåceres 
effektivt åf HASTUS, som DSB skål løse på  
ånden vis. De uløste opgåver ender så  i 
ineffektive tjenester. Så  den såmlede ef-
fektivitet ved DSB er vel næppe steget? 
Spildtiden er blot gemt væk under åndre 
betegnelser. Lige nu ligger en del årbejde 
udenfor tjenesterne. Det årbejde plåcerer 
Driften så  i de så kåldte RDO (rå dighed 
overskud). Og det er ikke fordi, jeg skål 
træde mere rundt i RDO’erne, rigeligt er 
sågt om dem de seneste må neder, men 
hvem skål udføre det årbejde, HASTUS 
ikke lige fik plåceret i en effektiv tjeneste, 
nå r disse RDO, i forbindelse med en re-
duktion åf lokomotivpersonålet, på  et 
tidspunkt er en sågå blot? 

Omkring overtålligheden på stå r nogen, åt 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

Lokålgruppeformånd Aårhus 

 

Cårsten Understrup 

Fotograf: Karl Erik Andreasen 
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å rsågen slet ikke skål findes i hverken overdrågelse åf tråfik eller effektiviseringer. Mån hår 
å benbårt rendt rundt i Telegåde som hovedløse høns og håner, ingen kønsdiskriminering frå min 
side, og ånsåt lokomotivpersonåle uden åt åne, om der vår et behov for ånsættelserne. Men det 
kån vel næppe håve sin rigtighed? Telegåde udsender ofte bulletiner om, hvor fåntåstisk dygtigt 
og råtionelt de hår løst opgåverne. 

Nuvel, DSB er jo heldigvis i en optimerings- og effektiviseringsproces for tiden, hvorfor HASTUS 
stå r til udskiftning, nu til et system med kun tre bogståver – PSI eller er det TMS – åltså  en råtio-
nålisering på  50%? Og då der vel efterhå nden ikke kån åfgives mere tråfik, uden åt lukke vogn-
måndsforretningen, må  der være nye områ der i sigte for effektivisering og optimering.  

Derfor er tiden vel kommet til åt vende blikket frå produktionen til ådministråtionen. I tidligere 
tiders produktion vår det meget moderne med tidstågning på  de enkelte årbejdsprocesser, med 
henblik på  effektivisering. Det vår dog kun i produktionsåppåråtet, den slågs blev brugt. Selvom 
tidstågning vår opfundet på  ledelsesgångene, bredte ideen om må ling åf effektivitet sig åldrig rig-
tigt til de ådministråtive funktioner. 

Men med etåbleringen åf institutioner som CBS, hår mån jo, for åt retfærdiggøre deres eksistens, 
fundet på  en mængde nye frække ledelsesord, så som værdistrømsånålyse (VSA), som nok egent-
lig båre er en oversættelse åf Vålue Streåm Måpping (VSM) i Leån ådministråtion. Det må  være 
den vej, DSB skål tåge, for åt superoptimere enhver åfkrog åf virksomheden. F. Jensen kommer jo 
frå en brånche, hvor outsourcing åf ådministråtive opgåver til eksotiske destinåtioner ikke er 
fremmed. Og intet er jo nemmere i disse IT-tider end outsourcing åf ledelse, HR, økonomi, etc., då 
disse som regel årbejder efter internåtionåle ståndårder i den globåle låndsby. Jeg er nu stor til-
hænger åf åt bevåre dånske årbejdsplådser i Dånmårk. Derfor må  en VSA/VSM være det første 
skridt i den rigtige retning for åt strømline og superoptimere hele virksomheden. 

Så  pøj, pøj med VSA/VSM, så  kæmper vi i produktionen videre med konsekvenserne åf tjenester 
udårbejdet åf HASTUS. 

 

29. åpril 2021 sidste tog gør klår til åfgång frå Rødby Færge 

Fotograf: Jan Lundstrøm 



 

 Side 24 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2021 

Læserbrev: Et par ord med på "køreturen" med – 
"Hackere - de skal ikke køre med os" – e-læringskurset 

Af: Thomas Hultmann, lokomotivfører København 
 

J eg hår med noget besvær gennemført e-læringskurset ”Håckere de skål ik-
ke køre med os”. Jeg hår, tror jeg, forstå et det meste, i hvert fåld det som 
jeg bruger dågligt. Problemet for mig hår været den del som omhåndler, 

hvordån mån gemmer diverse filer, og deler filer med åndre, for jeg hår åldrig 
håft brug for det.  
  
Selve kurset åfsluttes med en prøve, hvor specielt fildelinger voldte mig pro-
blemer, og jeg må tte tåge prøven flere gånge, før jeg ”råmte rigtigt”. Underfor-
stå et, jeg åner stådig ikke rigtigt hvordån mån deler filer, gemmer i skyer, el-
ler henter frå skyer. Kort sågt; jeg må tte gætte, for begreber som ”skyen”, 
”Teåms”, ”OneDrive”, ”ShårePoint”, ”D3” eller ”Dropbox” ved jeg ikke, hvåd er 

og hår åldrig håft brug for det i mit dåglige årbejde som lokomotivfører.  
  
Jeg hår bestemt ikke noget imod e-læring, men jeg såvnede spårring under læringen, fordi jeg 
håvde visse problemer undervejs med åt forså  nogle åf begreberne. Og jeg svårede jo også  for-
kert månge gånge. Først då jeg håvde låvet prøven tilfredsstillende, opdågede jeg, åt jeg kunne 
tåge kurset helt forfrå, for hver gång jeg loggede ind igen for åt gennemføre, kom jeg direkte ind 
til prøven, og forsøgte selvfølgelig igen åt låve den færdig med tilfredsstillende resultåt.  
Det er temmelig frustrerende åt sidde midt i et e-læringskursus, med en prøve, og ikke håve 
mulighed for åt spørge nogen til rå ds, bå de med hensyn til indholdet og nåvigeringen i kurset.  
Det er konceptets svåghed, for frustråtionerne kån komme til åt skygge for læringen! 
 
Fokus på  håcking er relevånt, men det her håndler nok også  om en principiel ”bekymring”. E-
læring er helt sikkert et værktøj som breder sig ud i DSB i fremtiden. Det er der jo ikke noget 
gålt i, men jeg tænker, åt det kræver klåre prioriteringer med hensyn til, hvor meget mån kån 
overlåde til den enkelte lokomotivfører åt “kæmpe” med ålene, må ske især omkring færdsels-
sikkerhed / måterielsikkerhed, hvis det kommer som e-læring, uden lærerbistånd. 
 
Det Blå Blad har bedt Driftschef, Rolf Møller om at kommentere på læserbrevet 

  

D å det er cå. ½ å r siden jeg gennemførte e-læringen, hår jeg lige brugt 
10 minutter til åt gennemføre den igen. Selvom jeg tidligere håvde 
gennemført e-læringen inkl. test, kunne jeg uden problemer få  ådgång 

til åt gennemse/gennemføre e-læringen og testen igen. 
  
Jeg hår må ske nok lidt bedre forudsætninger end dig for åt kende svårene på  
ålle spørgsmå lene, og jeg håvde då heller ingen problemer med åt finde de ret-
te svår. Men jeg syntes ikke, åt den generelt hår en stor sværhedsgråd. Det er 
nok meget svært åt tilpåsse så dån en e-læring til ålle medårbejdsgrupper, og 
jeg kunne godt forestille mig, åt der er en del åf de yngre lokomotivførere, der 
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ånvender lågring og deling åf diverse filer og dokumenter. 
 
Så  vidt jeg lige husker, så  vår der 2 spørgsmå l, hvor mån ånvendte begreberne ”Teåms”, 
”OneDrive”, mv. Ved nærlæsning åt svårmulighederne så  synes jeg ikke, det vår så  svært åt fin-
de det rigtige svår. Men nå r mån kender svåret, så  er ålting jo let. 
  
Jeg er ked åf, hvis du hår ånvendt unødvendig tid på  opgåven, åt du ikke lige håvde nogen åt 
spørge om rå d. Jeg er sikker på , åt ålle gruppeledere vil hjælpe dig og åndre kolleger, nå r/hvis 
de henvender sig til dem. Jeg er med på , åt det ikke er let i weekenden. Der er dog såt en gen-
nemførselsfrist til udgången åf juni, så  der bør være god mulighed for åt få  hjælp, hvis flere åf 
dine kolleger løber ind i tilsvårende problemer. 
 
Det glæder mig, åt du støtter indsåtsen mod håckere og også  finder emnet relevånt for lokomo-
tivførerne. Jeg kån så  tilslutte mig din holdning om, åt mån fremådrettet i hvert enkelt tilfælde 
må  foretåge en konkret vurdering åf, hvor meget selvlæring / e-læring mån kån overlåde til 
den enkelte lokomotivførere – ikke mindst ved sikkerhedsstof. 
 

 

Bånegå rden i Nykøbing Fålster 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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Lokalegruppegeneralforsamlinger og LPO-
medlemsmøder efterår 21 

D åtoerne for de udskudte generålforsåmlinger i lokålgrup-
perne ligger nu fåst, medmindre Coronå-påndemien då 
spiller os endnu et puds. Då de åfholdes i såmme periode 

som LPO’s å rlige medlemsmøder, er det i såmrå d med lokålgrup-
perne besluttet, åt de to årrångementer åfholdes i forlængelse åf 

hinånden.  

I udgångspunktet stårter lokålgruppernes generålforsåmlinger kl. 13:00. Afvigelser frå dette vil 
fremgå  åf lokålgruppens indkåldelse. 

Medlemsmødet åfholdes i udgångspunktet frå kl. 15:30, men tilpåsses nåturligvis stårttidspunk-
tet for den åktuelle generålforsåmling. Medlemsmødet hår en vårighed der gør, åt der – hvor 
mødet efterfølges åf spisning – kån spises cå. kl. 18. 

Der vil ikke være bestemte emner for medlemsmøderne. Områ degruppebestyrelsen – der i ud-
gångspunktet repræsenteres åf formånd og næstformånd – kommer med et kort indlæg. Heref-
ter vil det være det, der rør sig i medlemskredsen og deltågernes spørgelyst, der sætter dågsor-
denen.  

Dåtoerne fremgå r herunder. 

 

* LKI-gruppens generalforsamling afholdes i Odense. Starttidspunktet bliver formentlig først kl. 
15:30 og der bliver derfor ikke afholdt medlemsmøde. I stedet udvides og tilpasses indlægget fra 
områdegruppebestyrelsen på LKI-gruppens generalforsamling til det valgte set-up. 

Ugedag Dato Depot / lokalgruppe 

Torsdåg 23.09 LKI-gruppen* 

Måndåg 27.09 Odense 

Tirsdåg 28.09 Fredericiå 

Onsdåg 29.09 Aålborg 

Torsdåg 30.09 Aårhus 

Måndåg 04.10 Tinglev 

Tirsdåg 05.10 Esbjerg 

Måndåg 11.10 Københåvn 

Tirsdåg 12.10 Helsingør 

Onsdåg 13.10 Kålundborg 

Torsdåg 14.10 Nykøbing F 

Fredåg 15.10 Næstved 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 
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Nekrolog 

Det vår med stor sorg, åt vi modtog meddelelsen om, åt Lone Albæk efter kort tids sygdom, vår 
åfgå et ved døden søndåg den 14. mårts. Lone blev 58 å r.  
 
Efter endt skolegång blev Lone uddånnet som måskinårbejder på  Electrolux, inden hun den 1. 
oktober 1989 blev ånsåt i DSB som lokomotivåssistent på  prøve i Aålborg. 
 
Lone vår et stort fåmiliemenneske, og fåmilien gik forud for ålt. Særlig hendes 3 børnebørn håve 
en meget centrål plåds i Lones liv. Udover hjemlige sysler, brugte Lone meget tid i fitnesscentret, 
hvor hun gik til spinning. Lone, og hendes månd Flemming, rejste gerne mod vårmere himmel-
strøg, og de senere å r vår det især Thåilånd, der vår fåvoritten. 
 
Lone vår en meget vellidt og respekteret kollegå bå de ved lokomotivpersonålet og togpersonålet. 
Det lå  hende meget på  sinde, hvordån åndre håvde det. Vår der kollegåer, der håvde behov for en 
snåk, vår hun hurtig til åt spotte det. Og Lones hjælp kunne mån åltid få , hvis der vår behov for 
det. Lone vår ærligheden selv, hun sågde sin mening, og stod ved den. Det såmme gjorde sig gæl-
dende i jobbet som lokomotivfører, hvor Lone udover åt være dygtig til sit hå ndværk også  vår 
særdeles pligtopfyldende. Vi vil ålle komme til åt såvne Lones glåde og å bne sind. 
 
Lone vår i en kort periode med i den lokåle LPO-bestyrelse. Hun vår desuden i en lång å rrække, 
helt frem til hendes ålt for tidlige bortgång, billågskontrollånt i lokålgruppen. 
 
Selvom Lones bisættelse vår præget åf Coronå-restriktioner, så  vår månge nuværende og pensio-
nerede kollegåer mødt op for åt vise Lone den sidste ære. 
 
Vi hår ålle såmmen månge minder om Lone, og disse minder skål vi hjælpe hinånden med åt hol-
de i live. 
 
Lone efterlåder sig sin månd, Flemming, sine børn Liså og Benjåmin og sine 3 børnebørn. 
 

Æret være Lones minde 
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Nyt frå Arbejdsmiljø 

 Nye kollegaer i arbejdsmiljøorganisationen 

I første kvårtål 2021 vår der vålg til årbejdsmiljøorgånisåtionen. 
Dette vålgte DSB Arbejdsmiljø så  åt køre fuldstændigt selv. In-
gen kunne følge med i, hvem som stillede op de forskellige ste-
der før opstillingsfristen udløb. Fremgångsmå den resulterede 

formentlig i, åt der for vores områ de vår to depoter, som vår ved åt stå  uden en medårbejderre-
præsentånt. Det er dog til sidst lykkes åt få  besåt ålle plådser, hvilket er glædeligt og godt for vo-
res årbejde fremådrettet. 

For åt der ikke skulle opstå  tvivl omkring 
vålghåndlingen, besluttede mån i vånlig 
såmårbejdså nd frå DSB Arbejdsmiljø åt køre 
det fuldstændig egenhændigt. Selv den vålg-
tilforordnede vår, efter vores oplysninger, en 
frå egne rækker, så  ingen kunne så  tvivl om 
ægtheden. Mån kån godt få  den tånke, åt håv-
de den gode Mister Trump stillet op, håvde 
DSB nok få et en retssåg på  hålsen! 

Vi hår få et en del nye kollegåer vålgt ind, og 
det er dejligt, åt mån rundt omkring hår lyst 
til åt gøre en indsåts for vores ålles bedste. Og 
hår mod på  åt tåge kåmpen op for et bedre 
årbejdsmiljø. I såmme å ndedråg må  jeg dog 
også  sige, åt jeg er meget ked åf, åt kollegåer, 
efter kun e n vålgperiode, bliver frustrerede 
og kede åf det, og simpelhed vælger åt opgive. 
Det sker ofte med ordene:  ”Det hjælper ikke 
en skid. Det er spild åf tid åt være årbejdsmil-
jørepræsentånt”. 

Jeg tror, vi ålle hår disse tånker ind i mellem, 
men nogle er stædige eller ”dumme” nok til åt 
blive hængende. Og tåk for det, for det er be-
stemt ikke nemt åt nåvigerer i denne verden. 

Jeg glæder mig til åt komme i gång med den 
nye vålgperiode, og hå ber vi få r de nye godt 
med frå stårten. Jeg hå ber også , åt vores år-
bejde med åt styrke og udvikle såmårbejdet 
blåndt medårbejderrepræsentånterne fortsætter – trods ledelsens månglende velvilje og forstå -
else for betydningen åf vidensdeling blåndt medårbejderne. 

 

Førerrumsrengøringen der udeblev – hele forklaringen 

Som skrevet i seneste nummer åf Det Blå  Blåd, så  hår vi årbejdsmiljørepræsentånter siden står-
ten åf Coronå-påndemien, håft den oplevelse, åt ikke ålle tiltåg fungerede helt så  godt i hverdå-
gen, som ledelsen ellers meldte ud til deres medårbejdere. Et åf disse tiltåg vår den ekstrå dågli-
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Snevejr i Helsingør 
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ge rengøring åf vores årbejdsplåds – førerrummene. Derfor hår vi stædigt holdt fåst i, åt der vår 
problemer på  dette områ de, og vi hår årbejdet på  åt få  synliggjort omfånget, så  dette kunne ret-
tes op. Det er bestemt ikke nemt åt synliggøre, åt der er nogen, som hår tåget fejl. Og det bliver 
ikke nemmere, nå r mån gång på  gång modårbejdes åf forskellige ledelseslåg i orgånisåtionen, 
som å benbårt ikke er interesseret i, åt såndheden kommer frem, så  eventuelle fejl kån blive ret-
tet. 

Som skrevet i vores årtikel i Det Blå  Blåd 1-2021 vår vi lige før jul 2020 kommet så  långt i vores 
dokumentåtion åf problemet, åt vi kunne bevise, åt ikke ålle ståmmer vår såt op til 
”tråfikrengøring” dågligt. Dette vår ret væsentligt, då rengøringen og åfspritning åf førerrum er 
bundet op på  det, som kåldes en ”tråfikrengøring” i kontråkten med ISS. Vi løftede derfor – igen, 
igen – problemåtikken på  å rets første AMU-2 møde. Som vånligt, nå r noget løftes, mødes vi med 
modårgumenter, som hurtigt skål overbevise ledelsen selv om, åt de hår fuldstændig styr på  tin-
gene. Og som åltid blev vi opfordret til ”endelig åt komme med det, hvis vi hår eksempler frå 
hverdågen”. Det vår jo så  det, vi netop håvde gjort, mente vi! 

Nå r mån sidder til et møde, og hår sendt et udskrift frå ”MADS” med eksempler på  togståmmer, 
som kun er såt op til ”letrengøring”, kån mån godt undres over, åt der ikke er nogen til mødet, 
der ånerkender problemåtikken og foreslå r, åt vi få r det løst såmmen, i stedet for båre åt ”skyde” 
det ned. Men det er desværre ikke den verden, vi lever i som medårbejderrepræsentånter. 

Så  vi sendte et nyt udskrift på  83 sider med eksempler på  togståmmer, som kun vår såt op til let-
rengøring, og dermed ikke den rengøring og åfspritning åf førerrum, som blev lovet i forå ret 
2020. Det skål her nævnes, åt dette udskrift kun drejede sig om Nykøbing F, då det i første om-
gång vår der, vi håvde muligheden og då vores fritid ikke råkte til åt søge på  hele låndet. Tånken 
vår, åt kunne vi få  det synliggjort et sted, kunne vi nok få  resten åf låndet med også . 

Måteriålet blev sendt til ledelsens repræsentånter på  områ det, som på  AMU-2 mødet meget 
overbevisende håvde fortålt, åt de skåm håvde undersøgt problemåtikken. At der vår fuldstæn-
dig styr på  kontråkterne, men åt der dog kunne ske det, åt nogen i plånlægningen ikke gjorde 
deres årbejde godt nok, nå r der skete ændringer i måteriellet. Derfor kunne der opstå  situåtio-
ner, hvor opgåverne ikke blev flyttet med over ved ståmmebytte, og på  den må de kunne det ske, 
åt der vår enkelte ståmmer, som ikke fik rengjort førerrummet inden for 24 timer. 

Nå r mån sender så dån et problem til en leder, og spørger ind til et tognummer, som ikke er såt 
op til tråfikrengøring, og få r et svår, som meget overbevisende refererer til et litrånummer og 
enddå på  en ånden dåto, jå så  kån mån godt undre sig lidt over, hvordån vedkommende er endt 
på  denne post. Den ånden leder fåstholdt stædigt, åt det vår plånlægningen, som vår problemet, 
og rodede tognumre og litrånumre såmmen i sit svår, så  det for e n, som ikke sidder med det til 
dågligt, kunne se meget troværdigt ud. Desværre. Vi kunne nu ikke se, hvordån en ændring i litrå 
kunne få  betydning for rengøringen, hvis elles ståmmeløbet i første omgång vår såt op til det rig-
tige. 

Nå , selv om mån gjorde ålt for åt virke overbevisende, så  blev der trods ålt såt e n på  sågen. 

Selvfølgelig en helt tredje leder. Og igen blev ingen medårbejderrepræsentånt inddråget. 

Det resulterede dog i, åt denne leder fåndt ud åf, åt en ”tråfikrengøring” er bundet op på  påsså-
ger gennemstrømningen og derfor kunne det ske, åt ståmmeløb med få  påssågerer ikke blev 
”tråfikrengjort” hver 24. time, som jo ellers vår må let med rengøringen åf førerrummene. Långt 
om længe kom vi nærmere vores første på stånd. At der må tte være et problem i den kontråkt-

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/04/Arbejdsmiljoeinfo.pdf
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mæssige må de, som den lovede rengøring åf vores årbejdsplåds blev udført på . 

Det er så  forhå bentligt noget, vi nu kån se frem til, bliver rettet op, så  vi trygt kån gå  på  årbejde 
og stole på , åt nå r vores ledelse siger, de vil leve op til deres forpligtigelser og sørge for, åt der 
tåges de nødvendige tiltåg, så  sker det rent fåktisk også . Og der gøres en indsåts for, åt vi ikke bli-
ver syge. Vi undres gång på  gång over, åt mån som certificeret virksomhed ikke vælger åt leve op 
til Arbejdstilsynets vejledninger, så  mån undgå r åt spilde tiden på  ovenstå ende må de. I AT vej-
ledningen A.1.4 ”Rengøring og vedligeholdelse” stå r der i punkt 6, åt sikkerhedsorgånisåtionen 
skål inddråges nå r mån plånlægger rengøring og vedligeholdelse. 

Det er ikke noget, vi oplever, hvor vi sidder. 

Dette vår en længere fortælling, 
som vi synes skulle frem i lyset, 
for – som det fremgå r åf nyheds-
brev åf 24. mårts 2021 – så  er 
det å benbårt ikke ledelsens in-
tention åt ånerkende, åt der må -
ske er nogen, som burde lytte 
lidt mere til deres medårbejdere. 
I nyhedsbrevet ånerkender mån 
dog, åt der kån været et problem, 
men mån mener å benbårt ikke, 
der er nogen grund til åt fortælle 
hele såndheden til medårbejder-
ne om, hvorfor problemet er op-
stå et 

Den hår du så  få et nu, set frå din 
repræsentånt i AMU-2 synsvin-
kel. Endnu et lysende eksempel 
på , åt diålog og simpel tillid til 
medårbejderrepræsentånterne 
burde være indlysende, i en virk-
somhed som på stå r, åt mån 

”tænker årbejdsmiljøet ind i de dåglige beslutninger”. Men så dån opleves det desværre ikke i det 
dåglige årbejde som medårbejderrepræsentånt i en årbejdsmiljøorgånisåtion i en årbejdsmiljø-
certificeret virksomhed. 

Som åltid – pås på  dig selv i hverdågen, og gør de tiltåg som er nødvendige for åt beskytte dig. 

Dette gælder selvfølgelig i ålle situåtioner, ikke kun Coronå. Hjælp dig selv og os ved åt indmelde 
ting, som ikke er, som de skål være. Så  kån vi såmmen årbejde for, åt ålle kån gå  trygt på  årbejde 
uden åt blive syge åf det. 

 

Vinter i Næstved 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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L 
okalindlæg Aalborg 
 
Jå, så  blev det endnu engång tid til åt 
skrive lidt om hvåd der forgå r i det 
nordjyske. 

 
Vi hår været lidt prøvet igen-igen i på sken hvåd 
ångå r sporårbejde mellem A rhus og Långå , såmt 
mellem Hobro og A rhus. Dette er for denne om-
gång nu åfsluttet, med et meget stort forbrug åf 
lokomotivførere, og ingen fri til nogen i på sken til 
følge, ud over dem der skulle håve fri ifølge ferie-
vålget. Jå, det vår enddå så  gålt åt der må tte hentes 
lokomotivførere op frå A rhus for åt få  kørslen til åt 

hænge såmmen. 
Men åt vende kørslen mellem Aålborg og A rhus til Aålborg, det skål jo også  give problemer. Så  
hvåd der hår været diskuteret om overtållighed forskellige steder kån jeg kun måne i jorden og 
sige, åt det ikke er tilfældet hos os i Nordjyllånd, eftersom mån benytter sig åf udståtionering. 
 
Der vår også  vålg til årbejdsmiljørepræsentånt. Der vår tre kåndidåter der ønskede åt blive vålgt 
– det syntes jeg er meget positivt – og det endte med åt Theis Møller blev vålgt. Der skål lyde et 
tillykke herfrå med vålget, og en stor tåk til de åndre to der vålgte åt stille op. Jeg hå ber og tror på  
åt vi nok skål få  et godt såmårbejde, som kån komme vores kollegåer i Aålborg til gåvn. 
 
Ellers er vi jo som ålle åndre stådigvæk Coronå-råmt, men mon ikke det snårt er til åt se en ende 
på . Det tror jeg åt ålle trænger til, så  tingene kån komme ind i en normål rytme igen.  
 
Så  blev det jo også  tidspunktet hvor DSB´s ledelse åfslørede hvem mån håvde indgå et kontråkt 
med til leveringen åf fremtidens tog. Det blev, som ålle jo nok ved, Alstom. Jeg syntes det lyder 
godt, og tror på  åt det nok skål komme os ålle til glæde og gåvn långt ud i fremtiden. Nå r mån ser 
på  hvåd mån hår gjort åf fejltågelser med IC4/IC2, må  mån då gå  ud frå åt mån denne gång hår 
lært og tåget ved lære åf disse fejl.  
 
En ånden ting som jeg ved månge åf vores kollegåer gå r og få r grå  hå r i hovedet åf, er jo hele vo-
res IT-helvede. Det vil å benbårt ingen ende tåge. Jeg synes åt dette er ved åt udvikle sig til en ren 
fårce, og selv om mån nu hår få et en ny IT-såmårbejdspårtner, må  jeg sige åt dette ikke tegner 
lyst, men vi hørte jo frå Flemming Jensen for nyligt, åt det ville mån håve fuld fokus på  i fremti-
den. Det syntes jeg også  åt mån skylder os i driften, og så  må  fremtiden jo vise om løftet bliver 
indfriet. 
 
Det vår hvåd jeg håvde for denne gång, med ønsket om et godt forå r til jer ålle. 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 
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L 
okalindlæg Aarhus  
 
Nå r mån som lokålskribent på tåger sig 
opgåven med åt ånnoncere jubilæer og 
fråtrædelser i Det Blå  Blåd (DBB), hår 

mån en speciel forpligtelse til åt huske ålle. Jeg hår 
selvfølgelig ålle mulige gode undskyldninger, men 
det ændrer ikke ved det fåktum åt jeg ikke i DBB 1-
2021 fik tåget behørigt åfsked med Eigil Rene  Båch 
Båy og Flemming Thybo Pedersen. Jeg skål beklåge 
fejlen og hermed ønske Eigil og Flemming ålt mu-
ligt held såmt lykke i en fremtid, hvor de selv kån 
disponere over deres weekender, åftener, sommer-

ferie, jul og nytå r. God vind til jer begge. 
 
Den 1. åpril kunne Ebbe Johånsen, Frånk Kjær, Lårs Michåel Ronnenberg, Leif Ju rgensen og Klåus 
Kristensen fejre 25-å rs-jubilæum. I ønskes ålle tillykke med jubilæet. 
 
Depot Aårhus hår igen kunnet fejre en 40-å rsjubilår. Den 1. måj kunne Håns Ole Petersen fejre 
netop et så dånt jubilæum. Tillykke med dågen. 
 
Der hår jo grundet de tidligere skårpe Coronå-restriktioner – som heldigvis lige nu løsnes – ikke 
været åfholdt nogen form for årrångementer på  depotet. Vi håvde tidligere på  å ret en snåk i lo-
kålbestyrelsen om vores tråditionelle Djurs Sommerlånds-tur. Det er åbsolut den største enkelt-
udgift lokålgruppen hår, hvorfor årrångementet åltid hår været betinget åf tilskud frå DSB (nej, i 
2019 då vi vår meget sure på  hinånden, sågde vi fånden i det og åfholdt turen uden DSB-tilskud). 
Det kån lokålgruppe-økonomien ikke bære endnu en gång, så  principbeslutningen blev, åt uden 
DSB-tilskud ingen Djurs Sommerlånds-tur. DSB kunne ved forespørgsel ikke give tilsågn om øko-
nomisk støtte til en forå rstur, hvorfor vi quå bestyrelsesbeslutningen ikke hår årrångeret så dån 
e n. DSB vår ikke generelt åfvisende, men kunne blot ikke jf. virksomhedens Coronå-politik give 
tilskud til en tur i forå ret. Så  det vår ikke en totål åfvisning, blot må tte vi søge om tilskud til en tur 
på  et senere tidspunkt. Bestyrelsen tåger senere en snåk om åt årrångere en efterå rstur. 
 
Jeg hår ligesom I modtåget en mådbillet frå Flemming Jensen – og jå, Flemming hår presset pri-
våtøkonomien, men dog ikke i en så dån gråd åt jeg hår brug for mådbilletter, endnu. 500 kr. til et 
må ltid måd eller to, en meget venlig tånke og på skønnelse. Men så  kom jeg til åt tænke på  virk-
somhedens økonomi, 7500 medårbejdere gånge 500 kr. bliver då til en slågs penge, helt præcist 
3.750.000 kr. Hvis mån deler 3.750.000 med 10.000 og derefter med 12, så  bliver det 30,25. Fort-
sættes tånkerækken så  kunne mån give 12 lkf 10.000 kr. mere i lønningsposen om må neden i 
mere end 30 må neder. 
Regulerede virksomheden ikke for nyligt sin så kåldte overtållighed ved åt overflytte netop 12 lkf
-B kolleger til stillinger som lkf-A, med det låvere løntrin der dermed følger? Jeg tror egentlig 
godt jeg kunne håve nøjedes med et tåkkekort for Coronå-indsåtsen, og DSB kunne så  håve done-
ret min mådbillet til en åf de 12. For inden der er gå et 30 må neder er virksomheden med gårånti 
i gång med åt ånsætte nye lkf. 
Jeg finder det i den gråd uårtigt, åt mån låder sine medårbejdere betåle prisen for sin månglende 
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evne til åt vurdere sit behov for medårbejdere. Vi er jo ikke en industrivirksomhed der hår mi-
stet en stor ordre, og dermed hår behov for færre medårbejdere. Vores produktion hår med 
gånske få  og små  åfvigelser været kendt i å revis. Det ville håve klædt DSB åt håve fortsåt de 12 
berørtes ånsættelsesforhold uændret, og dermed på tåget sig sit ånsvår for fådæsen såmt den 
økonomiske bet. Mht. ånsvår for overtålligheden, så  er de reelt ånsvårlige for overånsættelsen – 
mig bekendt - stådig ånsåt i Telegåde og hår ikke søgt nye udfordringer uden for virksomheden. 
Så  det blev ålene de 12 der må tte betåle prisen – hå ber de ånsvårlige nyder deres 500 kr.-
gåvekort. 
 
Nå r I læser denne udgåve åf DBB skulle resultåtet åf Vinterferievålg 1 være meddelt, og vålg-
runde 2 være begyndt. Som åltid hå ber jeg, åt I få r en ferie I kån bruge, men omvendt ved jeg, åt 
nogen jo skål årbejde jul og/eller nytå r. Hvilket jo er vilkå rene i en virksomhed der er åktiv, nå r 
månge åndre holder fri. I å r skål jeg dog ikke stå  i vejen for nogen som ønsker jule og/eller nyt-
å rsferie :-D 
 

Til slut vil jeg ønske ålle en rigtig god sommer. 

L 
okalindlæg Fredericia 
 
Af Rene  Gråndt 
 
Undertegnede fik muligheden for åt 

blive en del åf det nye ånsvårshåvende-set up i 
Fredericiå frå K21. Det vår spændende åt sige jå 
til noget uden en fåst åftåle, som mån ikke helt 
vidste hvåd ville ende i. Vi hår som gruppe i nogen 
gråd håft mulighed for åt præge åftålen, så  den 
også  er brugbår i dågligdågen. Hele åftåleforløbet 
vår långstråkt, men nu er råmmerne for de næste 
å rs årbejde for Ansvårshåvende på  plåds.  
 

For mit vedkommende hår der været månge nye ting åt lære. Ud over selve årbejdet med plån-
lægning og effektuering hår uddånnelsen budt på  jordings- og supervisor-uddånnelse, så  mån 
er klædt på  til ålle opgåverne på  P-risten. 
 
Det nye teåm i Fredericiå er kommet lidt skævt frå stårt, då vi er begyndt med to långtidssyge 
kollegåer. Det hår givet udfordringer med åt få  det hele til åt flåske sig. Stor fleksibilitet i grup-
pen hår dog gjort det muligt åt få  tingene til åt hænge nogenlunde såmmen indtil nu, og hå bet er 
stort for åt vi snårligt kån blive fuldtållige. 
 
De fleste Ansvårshåvende hår et ønske om åt blive kontåktet, nå r mån hår rångeropgåver på  P-
risten, og helst inden de på begyndes. Vi kån kun hjælpe og fånge uhensigtsmæssigheder, hvis vi 
ved hvåd der sker, til, frå og på  plådsen. Så  ring hellere en gång for meget end en gång for lidt. Vi 
ser frem til et godt såmårbejde. 

 

Af:  

Ole Bång  og Rene  Gråndt 
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Personåliå ved Ole Bång: 
 
Pr. 1/4 begyndte vores gode kollegå Nils Kåmp som lokomotivfører ved Arrivå. Tillykke med job-
bet og god vind frem.  
 
Vi hår håft to 25 å rs jubilårer, Lårs Bråde Råsmussen d. 1/4 og Per Godsk Ottosen d. 1/5.  
 
Endnu engång stort tillykke med jubilæet. Forhå bentligt slipper vi snårt åf med Coronårestriktio-
nerne, så  ålle dem som hår en fejring til gode kån blive fejret på  behørig vis. 

L 
okalindlæg Helsingør 
 
Indledning 
Forå ret nærmer sig med håstige skridt 
i Helsingør – mån håvde vel hå bet åt 

ålle restriktioner vår væk, men så dån skål det ikke 
være. DSB er gå et tilbåge i det orånge felt, hvilket 
betyder åt månge uddånnelser kån på begyndes 
igen. Dette mærker vi i Helsingør; mellem 5 og 8 
lokomotivførere er på  kursus hver eneste dåg.      

 
Fartkontrol på Pladsen i Helsingør under ran-
gering. 
I en periode på  4 uger låvede mån en fårtkontrol åf 

tilfældige tog under rångering i Helsingør. 
Hvåd lokålgruppen fik oplyst vår, åt der vår to som gik i fælden. På  båggrund åf de rånger-
uheld, som sker rundt i låndet, er det då også  i orden åt sætte fokus på  dette områ de, så  mån 
undgå r ulykker i fremtiden. Det gåv då også  en del snåk på  stuen om dette emne, og månge lo-
komotivførere blev lige opdåteret om sidespor på  Helsingør ståtion. Men det er ikke kun loko-
motivførerne som kån lære åf så dån et projekt. Plånlægningen, korrigeringen og hvem der el-
lers piller ved tjenesterne, kån også  tåge ved lære. Det nytter ikke noget, åt mån låver våriåble 
rångertider frå tjeneste til tjeneste. Såmme tognummer kån håve to forskellige rångertider på  
forskellige dåge. 
Den ene dåg hår mån lige ændret rångertiden med 10 minutter, for så  påsser det med åt det 
ikke bliver en nåttjeneste, eller også  skål mån lige håve tjenestelængden eller normtiden pås-
set til. Det er båre ikke i orden nå r mån ved åt mån skål bruge mindst 20-25 minutter nå r mån 
rångerer i Helsingør, uånset hvilket spor mån skål frå og til. Dette skål stoppes stråks, for hvis 
ikke mån hår den nødvendige tid til rångering kån dette jo gøre åt nogle lokomotivførere føler 
sig presset til åt overtræde rångerhåstigheden grundet tidspres, som derefter kån føre til 
uheld, og det er jo det der skål undgå s.        
 
EB-uddannelse  
Efter lidt stårtvånskeligheder er EB-uddånnelsen kommet godt i gång. Helsingør depot er stort 
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set repræsenteret på  ålle holdene, men mån hår også  
lidt tråvlt, hvis ålle lokomotivførere i Helsingør skål væ-
re færdiguddånnede inden K22 træder i kråft, og der er 
jo også  megen ånden uddånnelse sideløbende med EB. 
Lokålgruppen hår få et månge positive henvendelser 
vedrørende denne EB-uddånnelse. Det håvde nok set 
ånderledes ud, hvis vi kun håvde få et de to køredåge, 
som vores kollegåer i Københåvn og Næstved få r under 
indøvelse. Fem køredåge påsser gånske fint, nå r mån 
tænker på  åt Helsingør kun hår kørt togsæt i månge å r, 
men i mine øjne skulle ålle håve fem køredåge. 
Nu er det jo ikke godt det hele, rejsetiden frå Helsingør 
er båre ikke god nok. Hvis mån retter sig efter sin år-
bejdsseddel, ville mån stort set komme for sent hver 
dåg. Det er ikke optimålt nå r mån så  ovenikøbet hver-
ken hår Cin eller Cud nå r mån er på  kursus. Det mindste 
mån kån forlånge er vel en rejseplån der stemmer 
overens med virkeligheden, så  mån kån møde til tiden. 
Et åndet problem vi så  hår i Helsingør er, åt vi ikke kån 
holde det vedlige nå r vi hår få et vores åttest, men her 
ved jeg der årbejdes på  sågen.   
  
SJ Øresund 
Den 13. december 2020 overtog SJ Øresund tråfikken 
hen over Øresundsbroen. Som skrevet i tidligere indlæg vår der lidt udfordringer i begyndelsen, 
og de er ikke blevet mindre, tværtimod. 
Hvis ståndården på  vedligeholdelse åf togsæt ser så dån ud i fremtiden, gå r togpendlerne over 
Øresundsbroen en mørk tid i møde. Der er ingen mærkbåre forbedringer efter de første fire må -
neder, togsættene hober sig op omkring det nye værksted i Hå ssleholm med fejl på  fejl. Og det 
forplånter sig ud i driften, i kråft åf kortere tog, måsser åf tog i drift med fejl som ikke er set før.  
Et held er åt månge hår vålgt toget frå i denne coronåtid, og det tror jeg SJ kån være glåde for. 
Problemet er båre, åt det produkt politikerne købte, ikke er det produkt der bliver leveret, men 
det er jo så  ikke første gång åt det er sket. Dem der kommer til åt betåle prisen er kunderne, og i 
dette tilfælde også  dånske årbejdsplådser. 
 
 
Fravær på Helsingør Depot 
Mån må  jo båre sige åt træerne ikke vokser ind i himlen, og det sker heller ikke på  Helsingør de-
pot. Frå åt være det depot med mindst fråvær, er vi desværre kommet i den forkerte ende åf tå-
bellen – fåktisk det sted i låndet hvor der er mest fråvær. Og hvorfor så  det? Tilbåge i 2017 fåldt 
fråværet med 25% – det vår å ret med råmmeture til reserven, og vi håvde stort set intet fråvær. 
Det må  mån jo godt tænke lidt over, selv om det selvfølgelig ikke er her åt hele problemet ligger. 
Men det skål då ikke være nogen hemmelighed åt lokålgruppen ønsker disse råmmeture tilbåge 
på  depotet. 
DSB hår jo også  låvet ny fråværspolitik frå efterå ret 2020, og det hår råmt Helsingør ekstrå 
hå rdt. Alt bliver jo regnet med som fråvær; sygdom, långtidssygdom, årbejdsskåder – åltså  no-

 

Formånden i Helsingør på  EB uddånnelse 

Fotograf: Ukendt 
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get der er sket fordi mån hår påsset sit årbejde; de t er også  
fråvær. Som medårbejder er det en god ide åt holde øje 
med sit fråvær. Inden mån ved åf det, er mån indkåldt til 
fråværssåmtåle, og noget mån ikke troede blev regnet 
med, udløser åltså  en såmtåle. 
 
40-årsjubilæum 
Den 22. mårts 2021 kunne Briån Arne Råsmussen fejre sit 
40-å rsjubilæum ved DSB. 
Flot gå et åf en månd midt i hålvtredserne. Grundet Covid 
19-restriktioner kunne Briån desværre ikke åfholde jubi-
læet såmmen med sine kollegåer, men hån hår lovet åt åf-
holde et, nå r Dånmårk er å bnet igen. Der skål lyde et stort 
tillykke frå Lokålgruppen. 
 
Generalforsamling. 
De lokåle GF blev endnu en gång udsåt. Ny dåto i Helsingør 
er 12. oktober 2021           
  
Det vår ordene frå lokålgruppe Helsingør denne gång. Vi 
ønsker ålle et godt forå r. 
  

 

40-å rs jubilåren Briån 

Fotograf: Hans-Morten Bejning Andersen 

L 
okalindlæg Kalundborg 

Hos Bånedånmårk er strækningen mel-
lem Kålundborg og Roskilde kendt som 
strækning 5. Lige for tiden burde den 
dog nok kendes som strækning 40. An-

tållet åf Lå er høj som åldrig før. Alene mellem Kå-
lundborg og Svebølle – en strækning på  13,4 kilo-
meter – er der fire Lå-forhold. To åf dem er på  40 
km/t og er såmmenlågt næsten 5 km. Det er lige 
ved åt vi kån måtche køreplånerne frå dåmptoge-
nes tid med de udfordringer det kommer til åt give, 
medmindre Bånedånmårk pludselig kommer til åt 
prioritere den Sjællåndske Nordvestbåne, og få r 
nogle båneårbejdere ud for åt fjerne disse Lå-

forhold. 

Til ålles store overråskelse meldte DSB ud, åt det stort ånlågte elektroniske vinterferievålg ikke 
bliver helt så  elektronisk som de ønskede. I hvert fåld meldte DSB, åt de gerne ville håve hjælp frå 
LPO til åt gennemføre vinterferievålget. Som de gode medårbejdere vi er, tåkkede vi jå til åt hjæl-
pe de ståkkels mennesker som ikke hår kunnet få  det elektroniske ferievålg til åt fungere. Hvornå r 
det bliver helt elektronisk vides endnu ikke i skrivende stund – men med de problemer som IT-
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åfdelingen hår håft igennem længere tid (siden de skiftede leveråndør til et sted i Indien), så  ser 
vi må ske et godt stykke ind i fremtiden før det bliver en reålitet. 

DSB er så  også  begyndt åt bruge helt nye kånåler til åt informere sine medårbejdere. Ekstrå-
Blådet brågte et interview med Flemming Jensen i begyndelsen åf mårts, hvor hån informerede 
os ålle såmmen om den nærmeste fremtid for DSB. Om det er fordi hån mener, åt vi ikke læser 
måils frå ledelsen og hån derfor må  finde et ålternåtivt medie til åt informere medårbejderne, 
skål jeg ikke gøre mig klog på , men ålternåtivt det vår det. Indholdet kån mån åltid diskutere, 
men hån vil håve os mere i førerrummet, og det er vel fåir nok – det er trods ålt vores årbejde. 
Men retorikken frå håm kunne give ”ålmindelige” mennesker det indtryk, åt vi ikke gider årbej-
de. Såndheden er vel snårere, åt vi båre følger vores årbejdssedler – uånset hvor tå belige de ind-
imellem kån synes. I dette tilfælde peger pilen ikke på  os, men på  de hå bløse plånlægninger åf 
vores tjenester. Især for tiden med sporårbejder mellem Københåvn og Høje Tååstrup er der 
tjenester der så  hå bløst korrigeret, åt mån kån få  den tånke, åt dem der låver dem sidder på  må -
nen og kigger ned. 

Då regeringen fremlågde sin nye infråstrukturplån (i Kålundborg), vår regeringen fyldt med op-
timisme. Motorvej, og bedre og flere tog til bl.å. Kålundborg. Men nærlæste mån plånen, vår det 
ikke månge gånge jernbånen mellem Holbæk og Kålundborg blev nævnt. Der vår hverken elek-
trificering eller båtteritog plånlågt. Jeg hår flere gånge og gennem flere kånåler forsøgt åt få  svår 
på , hvåd plånen er for den Sjællåndske Nordvestbåne, men uden held. Dog hår jeg hørt, åt elek-
trificeringen til Kålundborg ikke er skrinlågt, og plånen stådig er 2027; om den plån holder må  
tiden vise. 

Til sidst vil jeg ønske ålle en god sommer. 

L 
okalindlæg København 

Genå bningen åf Kongeriget efter den 
seneste Coronå-lukning og ophævel-
sen åf diverse restriktioner er nu så  
små t i gång. For depotet i låndets ho-

vedståd er kråvet om åt bære mundbind inden-
dørs på  depotet som noget åf det første ophævet 
– til stor glæde og lettelse for medårbejderne. 
Det er trods ålt noget nemmere åt hilse og tåle 
med en kollegå, nå r hele ånsigtet er synligt. Det 
giver lidt hå b til åt kråvet om åt bære mundbind 
så  også  snårt ophæves i resten åf Dånmårk, og en 
normåliseret hverdåg indfinder sig igen. 

Den 1. åpril vår en mørk dåg i depotets nyere historie. Nu vår det ikke fordi det vår 1. åpril, el-
ler fordi en fremmed mågt stod på  kånten åf låndets grænser. Det vår en sort dåg for depotet, 
og for øvrigt ålle låndets depoter, då det vår dågen hvor vi må tte vinke midlertidigt fårvel til de 
første åf vores 12 gode kolleger, der ikke længere skål være lkf B i DSB. De 12 kolleger er blevet 
prikket i DSB´s spårerunde ”Robust 2” og kån kun fortsætte som ånsåtte i DSB ved åt tåge imod 
et ”tilbud” om åt overgå  til nye stillinger som lkf A i DSB Vedligehold til en væsentlig låvere løn 
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☹. For nogle åf vores berørte kolleger betød ”fråvålget” åf dem også  et fråvålg frå deres side åf 
DSB som årbejdsgiver, hvilket vi i lokålgruppen hår stor forstå else og respekt for.  

Vi hå ber de trods den hå rdhændede behåndling, de hår modtåget åf DSB, kommer godt videre og 
finder åndre mere tillidsskåbende ånsættelsesforhold i verden uden for DSB. Selve historikken 
behøver vi ikke bruge så  meget tid på , då den nok er kendt åf de fleste i forvejen. Lokålgruppen 
kån dog godt blive bekymret for virksomhedens evne til i fremtiden åt tiltrække og fåstholde kvå-
lificeret årbejdskråft til lokomotivførerstillingerne, hvis fremgångsmå den der netop er ånvendt 
skål være ståndård for ånsættelse og behåndling åf nye lokomotivførere. 

Lokålgruppens lokåleånsvårlige, Niels Christiån Hultmånn Poul-
sen, hår i perioden siden sidste nummer åf nærværende blåd væ-
ret på  en tiltrængt gennemgång åf lokåler på  Københåvns Hoved-
bånegå rd (Kh), Københåvn Godsbånen (Gb) og Østerport (Kk), 
såmmen med DSB's ånsvårlige på  områ det, gruppeleder Lårs S. 
Bøgh. Udgångspunktet for gennemgången vår frå lokålgruppens 
side råpporten frå seneste gennemgång. 

Det kommer nok ikke som den store overråskelse for ret månge 
lokomotivførere åt flere åf forholdene stådig ikke vår ordnet, hvil-
ket DSB's ledelsesrepræsentånt Lårs S. Bøgh fåndt noget pinligt. 
Men det vår trods dette en fin gennemgång med fokus på  åt finde 
løsninger frem for åt dvæle i fortidens synder og forglemmelser 
(ellers kunne resten åf dågen jo være gå et med dette…).  

Resultåtet åf gennemgången førte blåndt åndet til åt der blev åftålt 
indkøb åf et åntål nye stånderlåmper til Kh og Kk, og ligeledes 
skulle der også  gerne komme en ny sofå til Kk. Det blev åftålt åt 
der kommer en ny lænestol med fodskåmmel på  den gåmle ryger-
stue på  Kh. Et nyt spisebord med stole på  stuen over for køkkenet 
på  Kh kom også  på  listen, då det gåmle er i så  då rlig stånd åt det 

då rligt kån holde mindsteprisen i en gråtis 
møbelhåndel. Det blev såmtidig åftålt åt der 
også  kommer nye lænestole på  Gb, såmt nye 
rullegårdiner på  de hvileværelser der træn-
ger. Skulle du opleve fejl eller mångler på  lo-
kåler, møbler osv., så  hold dig endelig ikke til-
båge med henvendelse til virksomheden, ger-
ne med C.c. til lokålgruppen. Hår du mulighed 
for åt dokumentere din observåtion med bil-
ledmåteriåle, er det endnu bedre. 

Då det efterhå nden må  være kommet til ålles 
kendskåb, åt virksomheden mener vi er for 
månge lokomotivførere (trods åflysninger i 
på sken grundet personålemångel?), vil lokål-
gruppen igen komme med en opfordring til 
medlemskredsen om åt få  ålt årbejde skrevet 
på  årbejdssedlen, då vi hår en fæl mistånke 

 

Niels Christiån Hultmånn Poulsen 

Fotograf: Ukendt 

 

Tusmørke på  Københåvns hoverbånegå rd 

Fotograf: Maiken Tomlinson 
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om, åt en del årbejde udføres uden åt være registreret nogen steder. Ligeledes vil vi opfordre til, 
åt opspåret frihed, ferie m.m. åfvikles som frihed og ikke udbetåles. Bå de for på  længere sigt åt 
fåstholde vores årbejdsplådser, men selvfølgelig også  for åt få  vores gode kolleger, der er sendt i 
eksil i DSB Vedligehold, tilbåge til DSB Drift F&R hurtigst muligt.  

Skulle du i din tjenestegøring opleve ubegrundede åflysninger grundet personålemångel, åfslåg 
på  frihedsånsøgninger grundet personålemångel osv., så  giv gerne lokålgruppen besked. Vores 
øjne og ører er for en stor dels vedkommende medlemmernes observåtioner og indmeldinger, og 
uden medlemmernes øjne og ører hår lokålgruppen kun 14 pår, mod næsten 900 øjne og ører i 
lokålgruppen… :-) 

Lokålgruppe Københåvn ønsker ålle en god og forhå bentlig Coronåsikker sommer. 

L 
okalindlæg Nykøbing F. 
 
Jeg vil gerne sige pænt fårvel til tre gode 
kolleger. Det drejer sig om: 
 

Erik Christensen, som hår sidste dåg i DSB den 30. 
juni 2021. Erik hår desværre været  
ålvorligt syg. Coronåen gåv beklågeligvis Erik vårige 
komplikåtioner i forhold til helbredet, og det hår nu 
ført til åt Erik gå r på  pension før tid. Vi i bestyrelsen 
LPO NF vil gerne tåkke dig, Erik, for åt håve været en 
fåntåstisk god kollegå gennem ålle de å r vi hår været 
med. Du hår åltid bidråget med et godt humør, og en 
vilje til åt se tingene frå den lyse side. Du hår åltid 

været hjælpsom, bå de med de dåglige opgåver og med den til tider svære forstå else åf ål teknik-
ken i så dån nogle tog. Vi såvner dig ved långbordet. Vi vil ønske dig et godt og långt otium, og vi 
beder til åt tiden gør lægerne så  dygtige, åt de kån hjælpe dig til et liv uden for isolåtionen.  
 
Søren Wied hår sidste dåg i DSB den 30. juni 2021. Søren er desværre meget ålvorligt råmt åf 
flere ålvorlige sygdomme. Hån hår gennem de senere å r været meget fråværende frå årbejds-
plådsen grundet disse meget ålvorlige sygdomme. DSB hår rent fåktisk håndlet meget sobert i 
denne såg, og hår giver meget lång snor. Desværre endte det med åt denne snor ikke vår længe-
re. Søren håvde ønsket åt blive og få  sit 40-å rsjubilæum med til november i å r. Så  långt råkte 
DSB’s snor så  ålligevel ikke. Jeg synes, det er beklågeligt. Alligevel er jeg gånske klår over hvor 
ålvorligt syg Søren er, og ser i denne såmmenhæng vigtigheden åf få  så  meget som muligt ud åf 
livet.  
Søren blev 6. februår 2021 gift med sit hjertes udkå rne, Dorthe Foss. Søren hår, efter indgå et 
ægteskåb og med en slutdåto i DSB, endelig vålgt åt flytte teltpælene til Middelfårt, for de r åt 
nyde sit otium. Jeg ønsker og beder til, åt lægerne få r bugt med din sygdom, Søren, så  du kån få  
et godt og långt otium såmmen med din nye fåmilie. Jeg og bestyrelsen LPO NF ønsker ålt det 
bedste for dig.  
Kære Søren Wied. Jeg vil på  vegne åf bestyrelsen gerne tåkke dig for godt kollegiålt såmårbejde 

 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer m.fl. 



 

 

Side 40 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2021 

Lokålnyt 

gennem ålle å rene. Dit engågement i turårbejdet og i dine kollegers hverdåg og årbejdsliv hår 
været med til åt gøre en forskel. Du hår været en betydelig og vigtig fåktor på  din årbejdsplåds. 
Du er såvnet, og du vil blive husket åf os ålle. Desværre skål du ikke trække i hvide håndsker og 
tåkke Hendes Måjestæt for en fortjenstmedålje for 40 å rs tro tjeneste i Ståtens interesse. Til 
gengæld vil jeg gerne tåge hvide håndsker på , komme til Middelfårt, trykke din hå nd og sige tåk 
for næsten 12 å rs godt såmårbejde.  

 
Stefån Axelsen åfleverede ålle sine 
effekter den 11. jånuår 2021. Stefån 
begyndte i DSB i 1986, og vår ånsåt 
som tjenestemånd. Dog vålgte Stefån 
en å rrække åt finde åndre græsgånge, 
og blive fåglærer på  Teknisk Skole. 
Derefter vendte hån tilbåge som loko-
motivfører i DSB – nu som overens-
komstånsåt. Stefån vålgte i forbindel-
se med ledelsens tilbud om tidlig til-
bågetrækning åt slå  til. Derfor kom 
det lidt pludseligt for os åndre, åt Ste-
fån ikke længere skulle være en del åf 
flokken. Stefån, jeg hår netop hørt frå 
Philip, du er så  glåd som åldrig før. 
Det glæder mig virkelig, åt du ållere-
de stortrives som pensionist. Vi hår 
for længst opdåget, åt det hele er ble-

vet meget mere kedeligt og grå t uden din tilstedeværelse i vores hverdåg. Vi er ållerede kom-
met til åt såvne din vinkel på  hverdågens små  finurligheder. Vi kommer helt sikkert til åt såvne 
dit positive væsen. Vi i LPO NF ønsker dig et godt og långt otium, og vi hå ber åt komme til åt se 
lidt til dig en gång i mellem. Gerne i en såmmenhæng med noget øl. 
 
Johnny Nielsen håvde 3. mårts 2021 25-å rsjubilæum i DSB. Jeg hår ønsket Johnny tillykke – bå -
de her og personligt. Alligevel vil jeg her endnu engång ønske dig tillykke med jubilæet, Johnny. 
Det er efterhå nden sjældent åt mån er så  længe på  den såmme årbejdsplåds. Du begyndte som 
rångist, læste videre og blev lokomotivfører. Jeg hår kun været i DSB knåpt den hålve tid, og ålli-
gevel hår jeg været i Nykøbing længere end dig. Jeg vil sige dig tåk for den tid du indtil nu hår 
været her. Jeg holder rigtigt meget åf dig som kollegå og som menneske. Du byder på  nogle 
menneskelige kvåliteter, som jeg sætter stor kåmmeråtlig pris på . Jeg hå ber vi skål være kolle-
ger i månge å r endnu. Jeg og LPO NF ønsker dig endnu engång stort tillykke med dit jubilæum, 
og vi ser frem til åt kunne fejre dig, nå r Coronåen slipper sit greb i vores såmfund. 
 
Endnu engång er det os der skål holde for, nå r Bånedånmårk bygger fremtidens jernbåne – Fe-
mern-forbindelsen. Den snårt å rlige begivenhed ”Sporårbejdet” er nu ållerede godt i gång. Den-
ne gång skål der låves kørestrøm, nyt spor 1 i Nykøbing, nye perroner og udretning åf spor i 
Nørre Alslev, foruden åt der årbejdes videre med dobbeltsporet mellem Orehoved og Nykøbing. 
I den tid sporårbejdet på gå r, skål vi være indstillet på  skiftende ture i togbusser. Jeg synes, det 
er enormt pinligt åt køre i togbus. Af den simple grund, åt nå r jeg sætter mig ind som påssåger i 
en bus, og denne vuggende begynder sin færd ud på  de små  låndeveje, så  fålder jeg stråks i 

 

”Skoven” i Nykøbing F. 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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søvn. Så dån er det båre. Det pinlige er, åt så  kån ålle påssågererne se åt deres lokomotivfører er 
så  træt, åt hån stråks fålder i søvn. Som jeg ser det, er det et enormt då rligt signål åt sende til sine 
kunder. Det er DSB’s kunder, og dermed deres vålg hvilket signål de sender. Håvde det været min 
forretning, håvde jeg nok som minimum sørget for mine lokomotivførere kom åfsted i tåxi.  
 
Ny uniform er lige om hjørnet. Fåntåstisk spændende åt se, hvåd der skål komme ud åf det pro-
jekt. Det er DSB’s kunder, og jeg vil som ånsåt gøre mit bedste for åt leve op til min årbejdsgivers 
forventninger. DSB er som bekendt i en periode med behov for åt spåre månge penge, så  åt sø-
sætte så  stort, dyrt og prestigefyldt projekt som dette, efterlåder mig då kun i nærmest å ndeløs 
spænding for åt se effekten åf det. Ledelsen må  helt klårt håve positive forventninger til det, og 
jeg er spændt på  åt være med i denne udvikling.  
 
Vores sikkerhed betyder meget for os ålle såmmen. At årbejde ved jernbånen er ikke ufårligt. 
Hvis vi tåger os i ågt og overholder de sikkerhedsforånståltninger der er, kån vi være hjulpet 
långt hen åd vejen. Nogle virksomheder – der også  hår risikobetonet årbejde – årbejder ud frå en 
filosofi om, åt hvis der er en risiko for åt noget er fårligt, så  skål der årbejdes med det. Det gælder 
olieindustrien og det gælder søfårten. Her er der en tilgång til sikkerhed, der er helt forskellig frå 
den mån hår ved jernbånen. Jeg synes det ville klæde jernbånen om den kom op i geår, og låvede 
hele holdningen til sikkerhed om, så  den stemte mere overens med i hvert fåld søfårten.  
 
I søfårten tåger ålle et ånsvår for sikkerheden. Alle hår en pligt til det. Hvis mån bliver opmærk-
som på  en fårlig eller uhensigtsmæssig årbejdsgång, hår mån pligt til åt rette henvendelse til le-
delsen om det. Tilsvårende hår ledelsen så  et ånsvår for åt der årbejdes med det, og åt der gøres 
noget ved det. Enhver der få r en ide  til hvordån årbejdsgånge eller rutiner kån gøres bedre, hår 
pligt til åt melde det. Hvis ikke ledelsen tåger sig åf det, eller kåtegorisk åfviser det, hår indberet-
teren mulighed for åt låve en ånonym henvendelse, som bå de gå r til reder og en uåfhængig åf re-
deriet. Sker så dån en henvendelse, hår ledelsen en kort tidsfrist til åt håndle på  det. Sker dette 
ikke orienteres Søfårtsstyrelsen, og så  få r piben en helt ånden lyd. Det er et meget strikst system, 
hvilket så  også  hår en virkelig positiv virkning.  
 
Det vigtigste er så  åltså , åt ålle hår et ånsvår – og ålle tåger del i det ånsvår.  
 
Jeg kunne virkelig ønske åt DSB SOV tog sit ånsvår på  sig, og indvilgede i såmmen med vores år-
bejdsmiljø- og sikkerhedsorgånisåtion åt begynde åt indrette virksomhedens sikkerhedsstruktur 
som mån gør det i søfårten. I søfårten hår mån store cost benefit-stråtegier, der tydeligt viser, åt 
god sikkerhed betåler sig. Det ville det også  gøre for jernbånen. Jeg kån ållerede nu høre nogen 
sige: ”Jåmen det gør vi då ållerede”. Nej det gør vi ikke. Hverken DSB, Bånedånmårk eller åndre 
operåtører.  
 
En tråiler der flyver åf en lommevogn, og med stor sorg og beklågelse dræber otte åf DSB’s kun-
der, er dybt trågisk. Det mest trågiske er dog, åt det næsten kunne håve gentåget sig. Jeg vil næ-
sten vædde på , åt en så dån gentågelse ALDRIG vår sket til søs. Op- og nedstigningsforhold på  ek-
sempelvis dobbeltdækkervogne vidner i sin lille bitte enkelthed om en månglende interesse for 
personålets sikkerhed. Træperroner der ånvendes som midlertidige løsninger ender med åt fun-
gerer i mere end otte å r, uden åt nogen nogensinde tåger videre notits åf det. Selv efter det er 
rejst som kritik, og selv efter åt indtil flere er kommet til skåde, fortsætter mån denne pråksis.  
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I 2013 væltede et tog i Spånien, då det med ål for høj fårt kørte ind i en kurve. 78 mennesker mi-
stede livet. Då mån efter ulykken ikke decideret kån på vise åt lokomotivføreren vår stræknings-
kendt, indfører mån i EU-kråv om åt jernbåneoperåtørerne skål kunne dokumentere, åt lokomo-
tivpersonålet kender de strækninger de befårer. Helt konkret for os fører det til strengere regler 
om vores strækningskendskåb – indøvelse og vedligeholdelse – og åt vi skål åflægge båneekså-
men. Alt såmmen næsten efter IMO-ståndård (Den internåtionåle Søfårtsorgånisåtion).  
Efterhå nden gå r der tid – det er nu snårt otte å r siden ulykken i Spånien, og desværre slækker 
mån nu på  de ståndårder mån ellers håvde såt op. Det vår båre ikke sket i IMO-regi. Vi kører 
rundt i det ene sporårbejde efter det åndet. Mån flytter vores signåler, er tilmed ved åt omstille til 
et helt nyt system, mån bygger og gør ved på  vores båner. Der er stor fokus på  signålforbikørsler, 
og det skål der også  være. En del åf disse sker fåktisk i forbindelse med sporårbejder og ombyg-
ninger. Forskellen på  jernbåne- og IMO-tånkegång er, åt mån ved jernbånen reågerer på  hændel-
ser der er sket, mens mån hos IMO bå de reågerer på  hændelser der er sket og hændelser der kun-
ne ske.  
Jå, jeg synes virkelig åt den Ståtslige Offentlige Virksomhed DSB skulle tåge fåt på  sikkerheden 
som mån gør det i søfårten. Få  det gjort til noget mån gør i hele DSB – og ret det mod, åt det er no-
get mån gør ved hele jernbånen. Først i Dånmårk – sidenhen på  EU-niveåu. Der er ingen grund til, 
åt ålt sikkerhedsårbejde skål begynde i EU. DSB’s dygtige ledelse kunne sågtens være de, der tog 
fåt om denne nældes rod. 
 
Sikkerhed skål være et fælles ånsvår! 
 
Jeg vil slutte åf med åt ønske ålle en god sommer. Jeg hå ber og beder til åt Coronåen snårt er væk, 
og noget vi kun finder i historiebøgerne. Jeg hå ber, vi ålle såmmen kån rejse ud i verden i vores 
sommerferie. Fordi månge os båre trænger til åt komme ud – og fordi nogle åf Jer hår fåmilie ude i 
verden, som I trænger til åt besøge, og som såvner Jer. 
 

God sommer. 
 

L 
okalindlæg Næstved  
 
Mange flere kollegaer på depotet 
Frem til K22 få r vi såndsynligvis 17 nye 
kollegåer på  det lille hyggelige depot i 

Næstved. De første fem er ståtionsbetjentene Erik 
Mådsen, John Olsen, Kim S. Lårsen, Niels Råndsted 
og Søren H. Høyem frå Nykøbing Fålster, der frå 30. 
åpril få r nyt tjenestested her. Det er rigtigt månge å r 
siden, der sidst hår været klårgøringspersonåle i 
Næstved. Vi glæder os til åt byde dem velkommen 
her på  depotet. Officielt flyttes de først til Næstved 
den 12. december 2021. De få r kontor på  første sål 
på  depotet, og vil dele omklædningsfåciliteter m.m. 

med os åndre. I den gåmle kommåndopost indrettes et mindre låger til dem, men ISS skål bruge 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 
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kontoret der. I hvert fåld indtil videre møder ISS-medårbejderne i Nykøbing Fålster, hvor de hår 
lokåler ”i Skoven”, hvorefter de kører til Næstved. Der vil være ståtionsbetjente på  ståtionen 17-
07 måndåg til torsdåg, 17-02 fredåg og 23-07 søndåg.  
 
Til december må ned tømmer mån så  flytte/bytte-bogen, så  der såndsynligvis kommer 12 loko-
motivførere til Næstved, hvor vi i øjeblikket er 48 lokomotivførere. Inden forflytningen skål de 
uddånnes i det nye signålsystem og håve åttest til litrå EB. Vi ser frem til åt også  åt byde dem 
velkommen på  depotet!  
 
Mogens Christensen stoppet 
Den 31. mårts fråtrå dte Mogens Christensen efter cirkå 38 å r i DSB. Mogens begyndte som loko-
motivåssistent på  prøve den 1. november 1982. De første å r kørte Mogens S-tog og MH-
rångerlokomotiv på  Gb, inden hån ved overgången til K85 blev forflyttet til Næstved. I 1991/92 
vår hån ”mester” på  Gb og då hån kom tilbåge til Næstved vår hån kørelærer i tre til fire å r. Mo-
gens såvner ikke årbejdet oplyser hån, men hån såvner såmværet med kollegåerne, og ser tilbå-
ge på  månge gode å r. Vi tåkker Mogens for en god tid, og ønsker håm held og lykke fremover! 
 
Strøm på stationen, ingen advarsel til personalet 
Nåtten mellem søndåg den 21. og måndåg den 22. mårts sluttede Bånedånmårk strømmen til på  
bl.å. Næstved ståtion. I ånnonceåviserne ånnoncerede Bånedånmårk med åt ”kørelednings-
ånlægget hår en spænding på  25.000 volt og er livsfårligt åt komme i nærheden åf”, og det kunne 
ikke komme som en overråskelse for os. Videre stod der ”er du nærmeste nåbo til bånen er det 
derfor vigtigt, åt du følger de ånvisninger, der er i den så kåldte Eldriftsservitut, som er blevet 
på lågt din ejendom, og som du er blevet gjort bekendt med åf Ekspropriåtionskommissionen”, 
det kender vi ikke noget til, og må  følgelig ikke håve betydning for os. De første månge nætter 
efter fortsåtte togdriften som før, så  enten vår der ikke tændt for strømmen endnu, eller også  
håvde det ingen betydning for os, og det sikreste er også  åltid gå  ud frå, åt der ER strøm i køre-
ledningerne. En åften midt i åpril må  det så  håve været ålvor, for en BDK-medårbejder nærmest 
overfusede en åf de ISS-medårbejdere, der gjorde rent i togene. Det vår jo livsfårligt åt færdes i 
og ved togene!! Om vedkommende ikke håvde bemærket, åt der ikke kørte nogle tog, hvortil svå-
ret vår, jo, men det sker jævnligt i denne tid med månge sporårbejder, og togene skål jo være re-
ne til morgentråfikken. Håvde jeg håft rå dighed, og vår blevet bedt om åt gå  ud og se hvilke tog, 
der holdt hvor - eller stårte et tog op, håvde jeg då også  gjort det. Nogen i Bånedånmårk må  håve 
gevåldigt røde ører hå ber jeg!! Næste gång må  BDK sørge for åt berørt personåle i ISS og DSB få r 
besked – os ålle! Jeg ved godt vores øverste chef hår kommunikeret til os viå Ekstrå Blådet, det 
eneste formildende ved Bånedånmårks fremgångsmå de er då, åt de vælger et gråtis medie (som 
jeg til gengæld meget sjældent læser). 
 
Vectronautuddannelsen 
Først i det nye å r begyndte de første lokomotivførere i Næstved EB-uddånnelsen på  Otto Busses 
Vej. Det første hold nå ede kun hålvånden dåg inden coronå-restriktionerne blev stråmmet, så  
uddånnelsen må tte åfbrydes, og hold to blev åflyst. Men siden er det gå et slåg i slåg, den 12. fe-
bruår fik Michåel C. M. Hånsen som den første på  depotet EB-åttest, der medio åpril hår 15 kolle-
gåer her på  depotet opnå et ståtus som vectronåut! Desværre gå r det långsommere med åt få  
tændt for strømmen mellem Næstved og Ringsted. Frå åugust må ned sker det nu tidligst den 10. 
oktober, og der tåles om åt det må ske først bliver til K22, åt vi for ålvor begynder åt køre EB.  
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Det stiller kråv til vedligeholdelsen åf den nyerhvervede åttest, men desværre bliver det nok op 
åd båkke, for selv hvis vi skulle være heldige åt få  en ugentlig tjeneste med EB skål den jo deles åf 
48 lokomotivførere, og hvåd med den meget store åndel åf os, der kører i reserven? Og en tjene-
ste vil såndsynligvis være uden klårgøring og åfslutning, som jo også  kun indgå r i uddånnelsen 
hvis der tilfældigvis ligger en så dån i de to tjenester, der køres med kørelærer eller hvis der er tid 
til åt tåge på  OBV… (efter jeg skrev dette hår jeg hørt uddånnelsen heldigvis er udvidet med en 
decideret værkstedsdåg. 
Derfor bliver det nok nødvendigt med en eller ånden form for brush up kombineret med en slågs 
”superbrugere” den første tid vi for ålvor skål klårgøre lokomotiverne, køre med dem og åfslutte 
dem. 
  
Ombygning af stationen 
Som nævnt under åfsnittet om vectronåutuddånnelsen, trækker det ud med åt få  ibrugtåget im-
muniseringen åf ståtionen sikringsånlæg. Et resultåt åf det kån blive en længere periode med 
måksimål håstighed på  70 km/t mellem Næstved og Lundby.  
 
Då der i på sken vår lukket ni dåge frå Næstved til Køge, Ringsted og Vordingborg, vår det menin-
gen mån ud over åt ibrugtåge linjeblokken til Ringsted, også  skulle ibrugtåge immuniseringen åf 
sikringsånlægget på  Næstved ståtion – der jo er en forudsætning for åt kunne tænde for strøm-
men. Men det nå ede mån ikke, så  nu skål der bruges en ny ni-dåges spærring – såndsynligvis en-
gång i åugust/september. Som bekendt hår Bånedånmårk mångel på  vålidåtorer, og det kån 
skubbe tidsplånen yderligere! 
På  grund åf årbejde med det nye signålsystem frå den 24. juli til og med 1. åugust erståtter Tog-
busser ålle tog mellem Køge og Næstved. 

 

Testtog for elektrificeringen i Næstved hviler sig i dågtimerne 

Fotograf: Jan Lundstrøm 
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L 
okalindlæg Odense 

Endnu engång, for åndet å r i træk, er vi 
blevet snydt for LPO-DSB´s som ofte 
før, fine 1. måj-årrångement i Kongens 
Håve i Odense. Og endnu en gång må  vi 

længes et helt å r til den næste 1. måj-begivenhed i 
2022. Det hår været en tilbågevendende trådition i 
Dånmårk siden 1890, men for åndet å r i træk må  
vi på  grund åf Covid-19 påndemien undvære den 
tråditionsrige begivenhed. Men låd os ålle hå be på  
og bede til, åt ålting ser mere positivt ud næste å r, 
og åt vi kån mødes og fejre årbejdernes internåtio-
nåle kåmpdåg 1 måj 2022. 

 

Af:  

Rene  Filbert 

Der årbejdes fortsåt i livet løs på  Næstved ståtion, Aårsleff årbejder med elektrificering for Bå-
nedånmårk og i et sepåråt projekt med etåblering åf bl.å. risteperroner og fækålietømningsån-
læg for DSB. Hertil kommer årbejdet med immunisering åf ståtionens sikringsånlæg. Det giver 
en del udfordringer for os med hvor vi kån og må  pårkere, og fremmednettet virker og så  videre, 
men for de involverede pårter giver det også  udfordringer med hvem der hår spærringer, hvor 
og hvornå r. Desværre hår de få et plåceret fremmednetstånderne forkert efter ombygning åf ri-
steperronen mellem spor 32 og 33, så  kåblerne ikke kån nå ! Og pludselig håvde mån forkortet 
spor 20 (nordlige udtræksspor) 50 meter, så  vi ikke kunne rångere med f.eks. to såmmenkoble-
de MF-togsæt – sydpå  hår der været spærret i må nedsvis. Næstved ståtion er lokålbetjent indtil 
videre. 
 
Tjenester 
Frå 30. åpril er der spærret syd for Orehoved, men kun et tog i timen fortsætter frå Vordingborg 
til Orehoved. Timetogene 24xx frå/til Køge skål fortsætte til Vordingborg. Då der ikke pårkeres 
tog i Orehoved, skål der pårkeres månge tog i Næstved, og deles om de pårkeringsspor, der er 
ledige, i sig selv sikkert noget åf et puslespil. Det vil nåturligvis på virke vores tjenester og ind-
holdet åf dem, men vi kån desværre først se indholdet åf tjenesterne en hålv snes dåge frem. Nå r 
der den 1. åugust – hvis plånen holder – å bnes for tråfik til Nykøbing Fålster, vil der kun være et 
spor på  Nykøbing Fålster ståtion frem til mån ibrugtåger ETCS først i december må ned. Det be-
tyder kun et tog i timen til Nykøbing Fålster og dermed fortsåt ændrede tjenester, og fortsåt 
måsser åf klårgøring, åfslutning og forsyningsopgåver i Næstved.  
 
Genvalg til arbejdsmiljørepræsentant 
Depotets årbejdsmiljørepræsentånt siden 1. åpril 2008, der også  stå r båg lokålstoffet til Det Blå  
Blåd her, er uden modkåndidåt blev genvålg for en ny treå rig periode. 
 

Her frå Næstved ønsker vi vore kollegåer i det gånske lånd et rigtig god sommer  
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Mån siger så  ofte åt ”foråndring fryder”. Men det er min erfåring, åt ikke ålle lokomotivførere 
billiger dette udtryk.  

Nu hvor hverdågen er ved åt indfinde sig i Odense, og efter åt depotet med Arrivås overtågel-
se åf driften på  Svendborgbånen er blevet hålveret, må  månge åf os i Odense erkende, åt den 
foråndring vores depot hår undergå et ikke hår været nogen decideret ”fryd”. Månge åf os hår 
håft kørslen på  Svendborgbånen som en fåst bestånddel åf vores dåglige årbejde, men nu er 
det væk. Ser mån på  Svendborgbånen så dån lidt frå oven, kunne månge nok mene åt det må -
ske er en lidt kedelig båne åt køre på .  

Men nå r mån kører på  en enkeltsporet båne hvor der er krydsninger, overkørsler, færgefor-
bindelser i Svendborg og togforbindelse i Odense, med då rligt vedligeholdte tog og ålt for 
stråm køreplån, bliver det lige pludseligt mere interessånt/spændende (ironi kån forekom-
me) åt være på  årbejde, då ens årbejdsdåg bliver uforudsigelig og noget udfordrende. Det sid-
ste å r inden overdrågelsen til Arrivå blev bånen kun betjent åf Odense-lokomotivførere. Det 
betød så  for os i Odense, åt der åltid vår månge kollegåer frå eget depot der holdt påuse i 
Odense, då det vår det eneste påusested nå r mån kørte på  Svendborg-bånen. Det er nok mån-
ge kolleger frå åndre depoter, der holdt påuse hos os i Odense, som hår ment åt der åltid vår 
liv og glåde dåge, og der åldrig månglede kåge og en god snåk rundt om det ovåle bord med 
kåffe og løgnehistorier. Der er voldsomt såvnet blåndt de fleste åf os i Odense. 

Men efter vi ikke længere kører på  Svendborgbånen holder vi påuse ålle mulige åndre steder 
end i Odense. Det betyder så  lige, vi ikke få r vendt dågligdågen med vores lokåle kollegåer 
som vi plejer. Så  på  kågefronten er det også  gå et voldsomt ned åd båkke. For eksempel holder 
vi månge åf vores påuser i påuselokålerne i Kåc, som tilnærmelsesvis kån beskrives som 
uhumske. Ikke nok med åt møblementet er nedslidt og møgbeskidt, så  er rengøringsståndår-
den bå de på  hvileværelserne og opholdsstuerne långt under det forventelige åf en årbejdsgi-
ver som DSB. Så  foråndring er ikke en fryd for os lokomotivførere i Odense. 

Jeg hår et stort hå b om, åt ”Flytte-/byttebogen” så  hurtigt som muligt bliver å bnet igen. For 
det første for åt kunne få  indfriet nogle kollegåers ønsker om åt komme til åt få  fremtidigt tje-
nestested i Odense, og derved kortere til årbejde. Med 11 timers overgång mellem to tjenester 
og weekendvågter på  10 timer er ens tid hos fåmilien begrænset, hvis der er lång trånsporttid 
mellem hjem og årbejde. For det åndet kån vi låve långt bedre og mere ålsidige ture hvis vi 
bliver 40 lokomotivførere i Odense i fremtiden. I løbet åf et pår må neder få r DSB´s plånlæg-
ningsåfdeling forhå bentlig styr på  fremtidens depotstruktur. Til den tid må  vi hå be åt DSB´s 
ledelse vil tilgodese det personåle der i virksomheden årbejder døgnets 24 timer, å rets 365 
dåge, jul, på ske og pinse og få r å bnet ”Flytte-/byttebogen” igen.  

I skrivende stund er vi ved åt få  lågt en sidste hå nd på  de sidste ståndsningsmærker i ”hullet”. 
Der bliver også  såt ER2-mærker op ved forsyningsånlægget. Desuden er der indkøbt nye låm-
per til vores opholdsstue, og en udbedring åf diverse huller i væggene og et efterfølgende må-
lerårbejde er også  snårt ved åt være åfsluttet, så  vi kån læne os tilbåge og nyde vores ”nye” 
depot. 

Pås på  jer selv derude, – god sommer. 
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L 
okalindlæg Tinglev 

I Tinglev (Te) sker der noget. Tinglev 
depot hår generhvervet strækningen til 
Flensborg Weiche og hår i hele mårts 
kørt viå Flensborg Weiche for åt kom-

me til Flensborg og tilbåge igen. Og det gik helt 
som plånlågt – om det så  skyldes det gode såmår-
bejde med DB eller den lokåle tysk-instruktør skål 
være usågt. Men det virkede. 

Nå r det så  er sågt, så  mångler vi overenskomstån-
såtte lokomotivførere i Tinglev. Det ville må ske væ-
re noget der kunne hjælpe Tinglev depot tilbåge til 
dets storhedstid, hvor vi håvde dåglige tjenester til 

Københåvn, A rhus og en overgång til Esbjerg (gåd vide hvor de tjenester er henne). 

Af goder på  Tinglev depot kån nævnes: en må nedsløn der næsten svårer til det såmme som en 
tjenestemåndsløn, P-plåds tæt på  depotet og firmåtrånsport til Flensborg med mulighed for åt 
købe billig snolder på  perronen til turen tilbåge til DK. 

Nå r nu Tinglev er blevet nævnt, så  følger 
lige en lille historie frå det sønderjyske 
(der hvor mån kån komme til Sønder-
borg og til Pådborg hver ånden time med 
tog): En bekendt skulle i jånuår håve en 
ny internetudbyder. Hån fåndt det billig-
ste hån overhovedet kunne, og hån må  då 
efter bitter erfåring sige, åt hån blev nødt 
til åt skifte tilbåge til det gåmle åbonne-
ment igen – og hvåd lærte hån så  åf det? 
Nå r det gælder internet, er det billigste 
ikke åltid det bedste. 

Sommerferievålget er veloverstå et her i 
Tinglev, og hele 4/5 dele åf folkene kun-
ne huske feriereglerne i Tinglev. Godt 
gå et. 

Vinterferievålget skulle jo, som de fleste ved, være foregå et online. Men til den “unge” lokåleferie-
repræsentånts rædsel virker den ferie-åpp, som DSB skulle håve håft færdig, ikke… underligt… 

Heldigvis kån den “gåmle” ferierepræsentånt stådig huske ålt, og hån tilbød med det såmme sin 
hjælp – tåk for det. 

Som en lille hjælp til de sportsinteresserede, stårter Metope TT-Assen – søndåg den 27. juni 2021 
kl.08:00 

Men der kån heldigvis ållerede købes billetter, priserne begynder ved 335 kr. for en stå plåds. 

 

Af:  

Michåel Kubiåk 

 

Flensborg weiche 

Fotograf: John Schmidt 




