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Det fremgår af information fra Driftschefen, at alle lokomotivførere i Drift F&R i perioden 
frem til 1. juli 2019 (Vest), henholdsvis 1. august 2019 (Øst), skal gennemføre en såkaldt 
”gentræning” i kørsel med STM. En lille uskyldig konstatering, som rummer et anseeligt antal 
problemer, hvor af flere tidligere har været omtalt her i bladet, senest i Det Blå Blad 4-2018 i 
efteråret 2018. Problemstillingerne har desuden – mange gange – været rejst i Uddannelses-
udvalget, uden det i øvrigt har været muligt at opnå enighed mellem ledelsen og medarbejder-
siden. 
 
Lad os starte med at kigge på, hvad det er for et fundament, vi står på. Den 21. maj 2019 fik 
DSB en ny sikkerhedspolitik. Den viser en ny retning henimod en mere lærende organisation, 
hvilket er rigtig positivt. I forbindelse med præsentationen udtaler en samlet direktørkreds til 
abc.dsb: ”Sikkerheden er vigtig for os alle". At de gode tanker omkring sikkerhed ikke bare 
er noget, som foregår i virksomhedens øverste lag, fremgår samme sted. "Det er dit ansvar at 
sikre, at i det arbejde, du har, arbejder du med sikkerheden som en naturlig del af din hver-
dag" siger Flemming Jensen. Det bliver nok svært at finde en lokomotivfører, som er uenig i 
den betragtning. Men hvordan pokker skal vi, lokomotivførerne og ledelsen, kunne leve op til 
det, når helt basale sikkerhedsuddannelser ikke er på plads.  
 
Nærværende handler om ”Gentræning i STM”. Om man kan blive ”gentrænet” i noget, man 
ikke er trænet i, vil jeg lade ordkløvere om at vurdere, men en efteruddannelse, er det ikke, 
alene af den grund, at der aldrig har eksisteret en STM-uddannelse. Det ved DSB i øvrigt også 
godt, da det allerede – for mere end et år siden – blev slået fast i Uddannelsesudvalget, at den 
oprindelige en times undervisning i STM, ikke var en uddannelse, men en instruktion. Endda 
en instruktion som udløb 1. juli 2018, hvilket i øvrigt fremgår af artiklen i Det Blå Blad 3-2018.  
 
Med fare for at gentage indholdet i de tidligere artikler om nærværende emne, kunne vi bruge 
spaltepladsen på – igen – at undres over anvendelse af e-læring i forbindelse med sikkerheds-
uddannelser, når nu Uddannelsesudvalget én gang har fastslået, at det bør undgås, ligesom vi 
kunne fokusere på stresspåvirkningen af den enkelte, når man står med en vigtig arbejdsop-
gave, her kørsel med STM, som man ikke er ordentlig uddannet i. Vi kunne også spinde en 
længere historien om de såkaldte små videoer og ”cafedage”, hvor virksomheden tilbyder eks-
tra STM-instruktion til de, der har mulighed for det. Hvor efterlader det dem, der ikke har mu-
ligheden? Eller ikke har lysten til at bruge en hel eller halv fridag på en STM-café. Hvad er det 
overhovedet for sikkerhedskultur, det er udtryk for? Er det virkelig sådan DSB tænker sikker-
hedsuddannelser i 2019? Det er i så fald både bekymrende og uforståeligt. Men nok om det. 
De særligt interesserede kan med fordel læse de to artikler, der er linket til ovenfor, og den 
konkrete opfølgning vil LPO tage i Uddannelsesudvalget, jf. bestemmelserne i den nye lokalaf-
tale vedr. uddannelse.  
 
Men hvad så nu? Ja, som medarbejder skal man jo – efter bedste evne – udføre det arbejde, 
man bliver pålagt af ledelsen. Så ”gentræningen” skal altså gennemføres. For en gang skyld, 
når der er tale om e-læring, står afregningen for arbejdet (3 timer) i nogenlunde forhold til 
den anvendte tid. Problemet er dog fortsat, at risikoen for, at man bliver nødt til at udføre det i 
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sin fritid er overhængende. En problemstilling som dog formentlig bliver løst fremadrettet 
med de nye lokalaftaler. Selve e-læringsprogrammet er sådan set OK bygget op, udfordringen 
er imidlertid, at ingen ved, om nogen lærer noget! LPO har aldrig været fortalere for tests, 
men lige her havde det måske været meget fornuftigt. 
 
For hvad er det egentlig for en forudsætning, tør jeg kalde dem STM-kursisterne, byder ind 
med. Ja i bund og grund ingen. I udgangspunktet er vi nemlig der, hvor (stort set) ingen af 
dem, der skal ”gentrænes”, er ETCS uddannet. Så den grundlæggende forståelse af DMI’en 
(ETCS-skærmen) og indtastningen i denne, er ikke tilstede. Den enkelte må altså læse sig igen-
nem instruktionen, navigationssedlen eller kæmpe sig igennem en af de udsendte videoer. Nu 
er det jo ikke sådan, at lokomotivførere ikke kan læse (og lytte), men hvem skal de rette deres 
tvivlsspørgsmål til? Og hvordan ved man egentlig, om man er i tvivl? Man kan jo bare have 
misforstået det, man har læst eller set? Eller for den sags skyld have glemt det, den dag man 
skal anvende de nye færdigheder i praksis. For også her er der tale om et mindre nybrud. I 
modsætning til øvrig læring omkring sikkerhedsmæssige forhold, står den teoretiske instruk-
tion her alene. Hvad det gør ved indlæringen, er der jo nok nogen, der har undersøgt, men 
hvad var konklusionen så på denne undersøgelse?     
 
Giver den sparsomme introduktion overhovedet mulighed for, at den enkelte lokomotivfører 
kan oprigge STM korrekt? Og hvad med betjening under kørsel, f.eks. aflæsning af afstands-
søjle, fortrolighed med aflæsning af visninger i DMI, forståelse af opmærksomhedstoner fra 
DMI, anvendelse af passage stop og udkobling af ATC? Har lokomotivføreren – når ”gentræ-
ning” STM er gennemført – erhvervet de nødvendige færdigheder i forhold til ovenstående? 
Jeg vil – indtil det modsatte er bevist – tillade mig at stille mig tvivlende. Og hvis ikke, hvad så? 
Hvad betyder de eventuelt manglende færdigheder ud i STM-betjening så for implementerin-
gen af direktørkredsens mantra om, at ”Sikkerheden er vigtig for os alle”? 
 
Der er grund til bekymring. Både i forhold til de konkrete udfordringer med STM, men be-
stemt også i forhold til det fremtidige sikkerhedsniveau. Hvis den tankegang, der ligger til 
grund for den mangelfulde STM-instruktion, herunder den såkaldte ”gentræning”, og den til-
gang til sikkerhedskulturen, den er udtryk for, breder sig til andre sikkerhedsuddannelser og 
anden håndtering af jernbanesikkerheden i DSB, er der ikke grund til andet end bekymring!   
 
 


