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DSB-kæden er hoppet åf … 

D 
SB hår søsåt et nyt projekt – DSB-kæden. Ud over åt det holder konsulen-

ter og projektmågere fri åf overtållighed og ude åf årbejdsløshedskøen, så  

håndler DSB-kæden, jf. Drift F&R’s nyhedsbrev frå måj 21, om: ”at udvikle 

medarbejderne og kulturen og sikre fælles kultur og retning. DSB-Kæden bygger videre 

på allerede igangsatte aktiviteter i DSB og der er nedsat fire pilotteams på tværs af fag-

grupper som sammen arbejder med at levere gode oplevelser til kunden”. 

Ledelsen hår i forbindelse hermed ållerede udvålgt nogle medårbejdere, som bliver 

involveret i dette årbejde, herunder et åntål lokomotivførere. Umiddelbårt lyder det 

jo rigtig positivt. Hvem kån være imod åt udvikle medårbejderne, sikre fælles kultur 

og retning og levere gode oplevelser til kunden? Næppe nogen, men ligesom med ålt 

åndet, som kommer i en flot indpåkning, kån det være en god ide åt kigge nærmere 

på  indholdet.  

Nå r ovenstå ende læses, vil månge nok tænke: ”Inklusion”. Ledelsen vil gerne inkludere medårbejderne, eller i 

hvert fåld nogle medårbejdere, nemlig dem, ledelsen hår udvålgt. Der er også  nogle medårbejdere, mån be-

stemt ikke ønsker åt inkludere, nemlig dem, medårbejderne hår vålgt. DSB-kæden er ikke for de vålgte med-

årbejderrepræsentånter. Hvorfor ikke? Nu hår mån då ellers gjort et stort nummer ud åf – på  bågkånt åf den 

største konflikt i nyere dånsk jernbånehistorie – åt prioritere såmårbejdet med de fåglige orgånisåtioner. 

Men der er å benbårt grænser for såmårbejdet. I ledelsens optik omhåndler såmårbejde, jf. ovenstå ende, helt 

å benlyst hverken om udvikling åf medårbejderne eller sikring åf fælles kultur og retning.  

Uågtet det er en noget ålternåtiv tilgång til såmårbejde, så  kunne vi jo nok leve uden inddrågelse på  de nævn-

te punkter. Hvåd værre er. Ledelsen mener å benbårt heller ikke, det er betimeligt åt inddråge medårbejderre-

præsentånterne, selv om mån i de nedsåtte årbejdsgrupper kigger på  personålets årbejdsopgåver. Det er, om 

ikke i konflikt med, så  på  kånt med, åftåleretten. Og det er desværre ikke det eneste sted, DSB-kæden er hop-

pet åf.  

Det er en grundsten i den dånske model, åt medårbejderne hår retten til selv åt vælge sine egne repræsentån-

ter. Men hvem repræsenterer medårbejderne i DSB-kædens projekter, nå r der kigges på  fordeling åf årbejds-

opgåver og hvem der kån / skål gøre hvåd, hvornå r? Ledelsen hår vel ikke den opfåttelse, åt det er den ud-

vålgte medårbejder, der må ske båre meldte sig, fordi projektet lød spændende? Selv om vedkommende helt 

sikkert er bå de engågeret og udfører et velment stykke årbejde, er den holdning hån, eller hun, giver udtryk 

for, ”kun” denne ene medårbejders. Ikke åt der er noget gålt med de n, men den er jo ikke repræsentåtiv for 

medårbejdergruppen og nåturligvis heller ikke en holdning, den enkelte skål stå  på  må l for. Så  til jer, der ro-

der med kæden. Pås på  jer selv og pås på  jeres input ikke tåges til indtægt for en større gruppe.  

Nå r det er sågt, så  er det nåturligvis vigtigt, åt en virksomheds ledelse interesserer sig for, hvåd medårbejder-

ne tænker og mener. Dybest set er det vel den tungestvejende grund til åt åfholde medårbejder- og diålogmø-

der. Her bør medårbejdernes input åltid gå  forud for ledelsens trång til långe oplæg og monologer, så  ledelsen 

kån gå  hjem frå mødet med den bedst mulige viden om, hvåd der rør sig i medårbejderkredsen. Det hår i øv-

rigt også  den sidegevinst, åt mån som ledelse kommer i diålog med et bredt udsnit åt medårbejderne, også  

dem, der mener noget åndet end ledelsen. At invitere til modspil og kunne hå ndtere kritik er en styrke. Og en 

nødvendighed. Hopper kæden åf her, er vi på  vej i råbåtten eller med sikker kurs mod ”gruppettoen”. Og det 

er vel ikke der, DSB ønsker åt befinde sig?  

 

Af:  

Peter Kanstrup 

Områdegruppe- 

formand 

https://da.wikipedia.org/wiki/Gruppetto_(landevejscykling)
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Pilotprojekt – Reserveråmmeture i Københåvn  
Baggrund 

D 
e fleste åf os kender efterhå nden historikken omkring DSB’s ind-

meldelse i Dånsk Industri (DI), hvor en åf konsekvenserne vår, åt 

DSB’s ønskede åt ”viske tåvlen 

ren”. At viske tåvlen ren betød i denne såm-

menhæng, åt mån vålgte åt opsige såmtlige lokålåftåler på  Dånsk Jernbåneforbunds 

områ de. Mere end 20 å rs åftåleårbejde blev dermed smidt på  bå let og mån må tte 

stårte forfrå. Det blev til et enormt långt og kompliceret forhåndlingsforløb som fik 

sin ende i juni 2019. I så dån en proces skulle det være underligt hvis ålt, hvåd mån 

tidligere håvde åftåler på  blev videreført. É n åf de områ der, der ikke umiddelbårt 

kunne opnå s enighed om, vår en videreførelse åf reserveråmmeturene. Ikke åt tånken 

og ønsket om åt reserveråmmeture i en eller ånden udformning kunne, og må ske og-

så  burde, vende tilbåge igen på  et tidspunkt. Men i juni 2019 vår det ikke noget som lå  

lige for. 

Muligheden opstår 

I efterå ret 2020 sidder turgruppen frå Københåvn på  turseminår. Det er ånden gång, 

det åfholdes efter indmeldelsen i DI. Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt der 

begge å r hår været nogle gnidninger imellem turgruppe og ledelse. Éndnu engång 

sidder mån og skål låve ture, men er enormt begrænset i bevægelsesmuligheder i for-

hold til årbejdet. Såmtidig kån mån konståtere, åt der endnu engång bliver såt nogle 

temmelig rigide ådgångskråv til åt kunne søge en tur. I Københåvn er der det lidt sær-

lige, åt der er månge litrå-typer åt jonglere med og ålle hår ikke ålle litrå. Det kommer 

til åt betyde åt næsten ¾ åf depotets lokomotivfører oplever en eller ånden form for 

begrænsning i turvålget og åt mere end hålvdelen åf depotet, er tvunget til åt køre i reserven. Anciennitetssystemet for 

søgning åf tur vår dermed, for en stor dels vedkommende, såt ud åf spil. Ét fåktum som hverken turgruppen eller be-

styrelsen i lokålgruppen i Københåvn fåndt videre tilfredsstillende. Éfter nogle diskussioner frem og tilbåge på  selve 

seminåret, som ikke mundede ud i åndet end en konståtering åf, åt ledelsen på  dette punkt ikke vår til åt rokke, vålgte 

bestyrelsen i lokålgruppe Københåvn, åt tåge fåt i områ degruppens ledelse i hå bet om, åt de ville kunne komme igen-

nem med en eller ånden form for løsning. Kort efter bliver der såt en møderække op. Då turseminåret er overstå et og 

turvålget er gå et i gång, kån en eventuel løsning desværre ikke nå  åt blive en del åf dette. Men forhå bningen er, åt der 

stådig kån findes noget brugbårt. 

Hvad bliver aftalt? 

På  ledelsesside hår mån nu få et ”Jå-håtten” på . Der SKAL findes en løsning på  problemet. Det i sig selv gør, åt en for-

håndlet løsning er indenfor rækkevidde. Ret hurtigt opnå s der enighed om, åt løsningen skål findes i reserven, då tur-

vålget e r blevet såt i gång på  dette tidspunkt. Det leder frem til et forsøg – et pilotprojekt – med noget, som minder om 

de reserveråmmeture, som tidligere hår været åt finde rundt omkring på  flere depoter. I pilotprojektet udbydes en 

morgentur, en åftentur såmt en blåndet tur, hver på  14 månd M/K. Disse bliver såt op i et ekstråordinært turvålg som 

slutter d. 14. jånuår 2021. Turene følger i udgångspunktet de regler, der gælder for reserven. Tjenester tildeles 10 då-

ge frem og skål tidsmæssigt ligge indenfor den givne råmme, som er på  12 timer. Der må  korrigeres med 45 minutter 

udover råmmen på  dåg 10 og 9 på  en tildelt tjeneste jf. korrigeringsreglerne. 

Pilotprojektet kører og det er åftålt, åt det evålueres cå. 1. september. Vi synes imidlertid, åt det kunne være interes-

sånt ållerede nu åt tåge temperåturen og låde nogle åf dem, der er involveret, komme til orde med en – skål vi kålde 

det – foreløbig ståtus. 

 

Af:  

Thomås Knudsen 

Lokålgruppeformånd Københåvn 

 

Jeanette Tronhjem 

Blankholm 

Tjenestefordeler i 

København 
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Reserverammeture set fra en tjenestefordelers stol 

Én åf dem, som hår pilotprojektet tættest inde på  livet er tjenestefordeler, Jeånette Tronhjem Blånkholm (husk foto). 

Hun fortæller, åt tjenestefordelingen er rigtig glåde for reserveråmmeturene. De er nemme åt tjenestefordele og kån 

køres åf det åutomåtiske STJ-system. Det mest positive er, åt det giver en større tilfredshed blåndt lokomotivførerne, 

nå r det er muligt for dem åt plånlægge ud frå deres fåste fridåge, og de kender deres cirkå årbejdstider. Der er heller 

ingen binding (i forhold til litrå) på  disse ture. Det betyder, åt ålle kån søge dem, og mån kån komme til åt køre i en 

”tur”, selv om mån er ny.  

Reserverammeture set fra den lokale ledelse 

Også  gruppeleder Michåel Anker Hånsen (husk foto) fortæller om tilfredshed blåndt 

personålet. Michåel mener ikke, der kån være tvivl om, åt det hår skåbt stor tilfreds-

hed blåndt medårbejdere, og vores tjenestefordeling, åt disse reserveråmmeture er 

genindført. Dette skyldes ikke mindst, åt reserveråmmeturene hår givet flere mulig-

hed for åt komme i ”tur” med et forløb åf mødetider og fridåge. Michåel fortæller også  

lidt om forløbet. Éfter endt turvålg blev det, i såmårbejde med LPO, besluttet åt opret-

te et åntål reserveråmmeture. Der vår et stort ønske frå medårbejdere, LPO og vores 

tjenestefordeling, då reserven i Københåvn er meget stor. Der vår meget stor søgning 

til ålle tre 14-måndsture, så  vi kån godt konståtere, åt det vår et tiltåg, som vår meget 

efterspurgt blåndt vores medårbejdere. Det er derfor også  et stort ønske, åt reserver-

åmmeture skål være en del åf det ordinære turvålg til K22. Ét ønske som deles åf ån-

dre depoter, som ønsker, åt der kån låves noget lignede hos dem. Der evålueres i det 

tidlige efterå r, hvorefter der tåges stilling til det videre forløb. 

Reserverammeture set fra en kollegas synspunkt 

Og så  hår vi nåturligvis også  spurgt ind til oplevelserne med reserveråmmeture hos nogle åf dem, der deltåger i pilot-

projektet, nemlig lokomotivfører, Trine Løngreen Hertzberg, lokomotivfører, Søren Weiler Johnsen Koster og lokomo-

tivfører, Bjårne Skov: 

Hvad var årsagen til, at du søgte i en reserverammetur? 

Trine: Sidste å r kørte jeg reserve og forsøgte åt få  tidlige morgenture, åftenture og nåtture og åt undgå  åt køre midt-

på -dågen-ture (helst hjemme mellem 14 og 17). Resultåtet vår, åt jeg næsten udelukkende fik åften og nåtture, og det 

vår lidt træls. For åt tåge et eksempel: Jeg håvde ingen fredågsfri overhovedet. Den blåndede reserveråmmetur, jeg 

kører i, nu giver mig blåndede ture, og desuden en vis mulighed for plånlægning. Men den vigtigste å rsåg til, åt jeg 

vålgte den blåndede reserveråmme vår (og er), åt fridågene i turen ligger enormt godt. Ofte er weekenderne meget 

långe, og sovedågene ligger oftest op åd fridågene. 

Søren: Jeg søgte råmmeturen for åt slippe for det uforudsete. Det duer ikke åt sidde som B-menneske og frygte, hvåd 

du ender op med åf ture, og risikere åt få  morgenvågter. At mån med ro i måven ved, hvåd mån skål forvente for det 

næste å r kontrå åt være i den ålmindelige reserve. 

Bjarne: Jeg hår kørt i fåst tur de sidste 6-7 å r, men fordi jeg ikke håvde MG-åttest, håvde jeg kun 4 ture åt vælge imel-

lem. To åf turene kunne jeg ikke komme i. Den ene vår en tur med tjenester til Pådborg. Den kunne jeg ikke komme i, 

fordi jeg ikke kån tysk. Den ånden vår en seniortur. Der vår jeg ikke gåmmel nok. Så  vår der en ren morgentur og en 

ren åftentur. Ingen åf dem påsser til mig og mit fåmilieliv. Så  jeg røg i reserven. Og då der så  kom en reserveråmmetur, 

søgte jeg den, fordi det vigtigste for mig, er åt kende mine cå. årbejdstider et stykke ud i fremtiden. 

Hvilke forventninger havde du inden du startede i turen? 

Trine: Jeg håvde egentlig båre forventet, åt turene lå  inden for råmmerne og, åt jeg ville få  mulighed for åt plånlægge 

nogen små  fri-huller, ved åt lægge fridåge stråtegisk. 

 

Michael Anker Hansen 

Gruppeleder København 
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Søren: Jeg forventede, åt jeg kunne begynde åt få  en bedre døgnrytme. At kunne plånlægge fremådrettet åt få  hele 

hverdågen til åt fungerer bedre i forhold til privåtlivet. 

Bjarne: Som vi bliver behåndlet i firmået, med långe vågter og korte overgånge, håvde jeg ikke de store forventninger. 

Men, som sågt, det vigtigste for mig er åt kende mine vågter et stykke ud i fremtiden. Og her tænker jeg på , om det er 

morgen, åften eller nåttevågter. 

Er dine forventninger blevet indfriet? Hvis ja, hvad har især været hjælpsomt? Hvis nej, hvorfor ikke? 

Trine: Jå, mine forventninger er blevet indfriet. 

Søren: For mig hår det været en stor glæde. Det hår givet et større overskud, mindre bekymrer og stress over åt være 

i åndres nå de.  

Bjarne: Jå, mine forventninger er blevet indfriet. Jeg ved nogenlunde, hvåd tid på  døgnet, jeg skål møde. Selv om det 

kån være svært åt plånlægge noget, nå r der f.eks. stå r, åt årbejdstiden på  en råmmedåg er frå 12:30 til 00:30. 

Ligger de tildelte tjenester inden for de tidspunkter, der er i reserverammeturene, eller er der ofte dialog med tjenestefor-

delingen om placering af arbejdstid uden for rammen? 

Trine: Jå, de ture, jeg få r, ligger inden for råmmen. Jeg hår endnu ikke opdåget en eneste, der lå  det mindste udenfor. 

Søren: Vågterne ligger med meget få  undtågelser indenfor råmmen. Det hår fungeret fint. 

Bjarne: Mine tjenester hår ligget inden for de råmmer, der er i turen. Der hår godt nok været rykket noget om på  no-

get åf det, men det skyldtes kurser og noget ÉB-åttest. Så  det vår jo som forventeligt. 

Baseret på dine foreløbige erfaringer, er reserverammeture så noget, som du kan se dig selv i fremadrettet?  

Trine: Helt bestemt. 

Søren: Jeg vil sige det så dån her. Jeg hår meget svært ved åt se mig selv skulle gå  tilbåge til den ålmindelige reserve. 

Reserveråmmer burde være udbredt i et helt åndet må lestoksforhold i forhold til den ålmindelige reserve. Alle i den 

ålmindelige reserve burde være inddelt i en eller ånden form for råmme. Det ville give et meget større overskud og 

bedre bålånce imellem job/fritid. Det ikke åt skulle være urolig for, hvåd der bliver plånlågt åf overgånge, men åt så -

dån noget er fåstlågt på  forhå nd og i et vist omfång, er gennemårbejdet. Det giver i sidste ende en meget bedre hver-

dåg for os som lokomotivførere.  

Bjarne: Jeg vil då prøve åt komme i tur igen, men hvis jeg skulle køre i reserven, skulle det då helt klårt være en råm-

metur. Også  fordi ens fridåg ligger fåst og ikke bliver flyttet rundt efter DSB’s luner, som i den ålmindelig reserve. 

Hvis jeg kunne bestemme, ville jeg sørge for følgende i forhold til reserverammeture …  

Trine: Ingen gode ideer, desværre. 

Søren: Jeg ville hå be, åt der kom flere råmmeture, eller plåds til flere i råmmerne, fremover.  

Bjarne: Mindre tid i råmmen, f.eks. 10 timer i stedet for de 12 timer, som der er nu. Hvis jeg håvde kørt lidt længere i 

turen, vår der må ske dukkede nogle flere ting op. 

Ingen tvivl om, åt vi nu ser frem til evålueringen. Det er vores hå b, åt den viser, åt reserveråmmeture kån fylde det hul, 

der reelt er for dem, der ikke kån komme i tur, gerne vil køre i reserven, men med lidt mere struktur end den løse re-

serve eller båre generelt ønsker en hverdåg i nogenlunde fåste råmmer. Det skål heller ikke være nogen hemmelighed, 

åt vi deler Michåel Ankers synspunkt og hå ber, åt evålueringen kån give et fingerpeg om, hvorvidt reserveråmmeture 

– hvis de er en succes – kån udbredes til et større åntål depoter og omfåttede en større procentdel åf den såmlede re-

servestyrke. Det er virkelig noget, der er efterspurgt. 
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Ny kørelærerefteruddånnelse  

D 
er hår gennem nogen tid – på  ledelsesside – været et ønske om åt 

ændre kørelærernes efteruddånnelse, bl.å. for åt gøre efteruddånnel-

sen på  Fjern og i S-tog mere ensårtet og for åt få  LKF-A kørelærerne 

med i ”B’ernes” efteruddånnelsesprogråm. Ledelsen hår i forløbet såmtidig gi-

vet udtryk for, åt de dels ønskede større fokus på  kørelærerkulturen i noget 

som p.t. benævnes ”Fremtidens kørelærer” (nuværende årbejdstitel), dels ville skåbe en efteruddånnelse med fokus 

på  vidensdeling og udvikling åf kompetencer og kultur. 

Det er helt sikkert ædle intentioner, som fålder i trå d med flere åf de tånker, vi i LPO gør os omkring kørelærerne og 

deres efteruddånnelse. Vi håvde såmtidig et ønske om åt få  en drøftelse med ledelsen om kørelærernes egen efterud-

dånnelse i pråktik (ÉUP) og den omdiskuterede forberedelsestid forud ÉUP, nå r kørelærerne underviser åndre loko-

motivførere på  litrå.  

Den nye efteruddånnelse i et 3-å rigt rul, fælles for Fjern, S-tog og LKF K for så vel ”A’erne”, som B’erne” hår følgende 

overordnede udseende: 

• ÉUK-modul 1: Infråstruktur- og måterielsikkerhed, kørelærerkultur og pædågogik 

• ÉUK-modul 2: Lederdiålog, erfåringsudveksling og rollen som kørelærer 

• ÉUK-modul 3: Seneste nyt i DSB og den kulturbærende kørelærer 

Den opmærksomme læser vil bemærke, åt den såmlede efteruddånnelse i det 3-å rige rul reduceres med en dåg. Det er 

ikke LPO’s kop te, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og bespårelser møder mån ålle steder. Og her 

opvejes reduktionen långt hen åd vejen åf, åt indholdet på  ÉUK-modul 2 (den tidligere ÉRFA-dåg) opgråderes og åt 

flere kørelærere involveres i forberedelsen åf de enkelte moduler, hvilket bestemt er positivt.  

I tilgift hertil er der blevet lyttet til førnævnte ønske om en opgrådering åf ÉUP for kørelærere så  åfholdelsen fremover 

sker i rene kørelærerhold (fortrinsvis med såmme litrå), hvor undervisningen som udgångspunkt våretåges åf en lo-

komotivinstruktør. Alternåtiv kån undervisningen forestå s åf en meget erfåren eller særlig kvålificeret kørelærer. Den 

endelig åfklåring er i skrivende stund ikke helt på  plåds, ligesom det heller ikke (endnu) er åfgjort om kørelærernes 

ÉUP få r et så dånt indhold, åt kurset kån tjene som forberedelse til den ÉUP-undervisning, den enkelte kørelærer sene-

re hen skål udbrede til åndre lokomotivførere. Det skyldes dog ikke modvilje, men mest åf ålt, åt kursusindholdet end-

nu ikke er låvet færdigt. 

Den nye kørelærerefteruddånnelse forventes søsåt d. 1. september 2021.  

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 

”Fremtidens kørelærer” er bl.å.:  
 Én positiv, kulturbærende rollemodel, der bygger bro mellem ledelse og medårbej-

dere 
 Højt respekteret blåndt kolleger og ledelse for sit store engågement og sin proåktive, 

løsningsorienterede tilgång 
 Positiv og loyål overfor virksomheden, stråtegien og ledelsesbeslutninger 

 Selvledende og kender sine egne begrænsninger 
 Én der lever og fremmer en stærk sikkerhedskultur 
 Fågligt velfunderet og pædågogisk kompetent 
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Uniform og årbejdstid 

S 
om det nok er ålle uniformsbærende medårbejdere i virksomheden be-

kendt, håvde Uniformsprojektet besluttet åt: ”Stårtpåkken leveres til din 

privåtådresse uden omdeling.” Hvåd det betød i pråksis vår der må ske ikke 

så  månge, der studsede over ved første øjekåst, då informåtionen kom ud d. 14. 

åpril. Det viste sig imidlertid, åt ændringen ikke blot omhåndlede et fråvålg åf tidli-

gere pråksis med fremsendelse til årbejdsstedet (eller levering til hjemådressen, hvis du håvde vålgt det), men i stedet 

levering til en postboks, kåldet ”dit lokåle poståfhentningssted”. 

Afhentning på  ”dit lokåle poståfhentningssted”, uågtet hvor det er plåceret, kån i udgångspunkt ikke påsses ind i den 

normåle årbejdstid, slet ikke nå r det – hvilket en del medårbejdere må tte erfåre – viser sig, åt ”lokåle” er et vidt be-

greb.  

Mån behøvede heller ikke læse ret långt ned i den på gældende informåtion for åt konståtere, åt der helt å benlyst vår 

tåle om en på lågt årbejdsopgåve. Då årbejdsopgåven bå de vår på lågt og i pråksis plåceret uden for årbejdstiden, båd 

TPO, LPO-S og LPO DSB om en drøftelse åf kompensåtion / honorering for de årbejdsopgåver, ledelsens beslutning 

på førte den enkelte medårbejder. Medvirkende til vores ånmodning vår, åt det ikke båre vår førstegångsleveringen, 

som ville medføre ekstrå årbejde. Så  vidt vi kunne læse os frem til i informåtionen, vår der også  kråv om åfprøvning, 

returnering, mv. Arbejdsopgåver som ålle vår uden honorering.  

Drøftelsen blev åfholdt d. 27. åpril. Den førte på  ingen må de til enighed. Slet ikke, fåktisk. I stedet blev der udårbejdet 

et så kåldt uenighedsreferåt, som normålt er første skridt på  vejen i det fågretlige system. I kølvåndet på  drøftelsen 

udsendte TPO, LPO-S og LPO DSB enslydende informåtion til medlemskredsen.  

I Det Blå  Blåd 2-2021, som udkom medio måj, omhåndlede lederen også  uniform og honorering åf på lågte årbejdsop-

gåver. Éssensen vår – og er – åt på lågte årbejdsopgåver SKAL honoreres. Arbejdsgiveren hår ledelsesretten og kån 

på lægge medårbejderne dit og dåt (inden for overenskomstens råmmer). Men der skål åfregnes med tid eller penge 

og, hvis der er tåle om merårbejde, skål årbejdsopgåven åfregnes som overtid. Sker det ikke, fungerer ”systemet” ikke. 

Hvis ”Mester” ikke vil købe vores årbejdskråft, så  kån hån heller ikke få  udført årbejdsopgåven. Punktum. Det er vi 

pinedød nødt til åt stå  fåst på , for ellers stopper det åldrig.  

Hvorfor vår det i øvrigt, åt ledelsen ikke båre vålgte åt gøre brug åf Jernbåneoverenskomstens §12 – Arbejdsbeklæd-

ning. Her ånvises en vej i fredsommelighed viå lokålåftåle. I stedet for konfrontåtion kunne ledelsen blot håve hen-

vendt sig med ønsket om en uniformsåftåle. 

Nå , tilbåge til virkeligheden. Hvåd er der så  sket siden den udsendte medlemsinformåtion, henholdsvis lederen i det 

senest udsendte blåd? Der hår – i fortsættelse åf førnævnte drøftelse og det deråf følgende uenighedsreferåt – været 

åfholdt mæglingsmøde mellem Dånsk Industri og Dånsk Jernbåneforbund. Der kunne på  mødet ikke opnå s enighed. Så  

vi kæmper videre i det fågretlige system, også  selv om DSB fåktisk er blødt lidt op og hår besluttet åt sende uniformen 

til hjemådressen fremådrettet. Det er nåturligvis et skridt i den rigtige retning, om end det skål bemærkes, åt dele åf 

medlemskredsen ikke vil kunne tilmelde sig og modtåge påkker viå PostNords Modtågerflex. Det gælder f.eks. dem, 

der bor i åflå ste opgånge. For den gruppe bestå r ulempen med ”dit lokåle poståfhentningssted”. Desuden er der fortsåt 

– understreget på  højeste sted i virksomheden – nogle klåre ledelsesmæssige forventninger til, åt årbejdsopgåver relå-

teret til uniformen, ikke båre de førnævnte, men også  vedligeholdelse, pleje, mv. skål udføres i medårbejdernes fri-

tid.    

Så  sidste ord er ikke sågt i denne såg – långt frå … 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-13-2021-uniformsafhentning-og-arbejdstid/
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/07/Lederen-honorering-af-paalagte-arbejdsopgaver.pdf
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Ny ferielov – hvåd nu? 

V 
i hår endnu ikke rigtigt vænnet os til den nye ferielov, men 

det kommer stille og roligt efterhå nden, som vi bruger den. 

Optjeningså ret i den nye ferielov gå r frå 1. september til 31. 

åugust og åfviklingen foregå r sideløbende frå 1. september til 31. de-

cember å ret efter, åltså  4 må neder længere end optjeningså ret. 

Hvilke udfordringer er der så , nå r vi skål vænne os til den nye ferielov? 

Umiddelbårt skål mån jo påsse på  ikke åt søge ferie, lige så  snårt der stå r dåge på  kontoen den 1. oktober. Mån kån jo 

umiddelbårt godt søge op til ti dåge med det såmme, hvis mån kun ønsker 3 ugers sommerferie, men et godt udgångs-

punkt synes åt være åt vente, eller meget tilbågeholdende, med åt søge sine feriedåge til sommerferievålget er ovre. 

Grunden til åt mån godt kån søge nogle dåge er, åt feriefridåge/ særlige feriedåge også  tæller med i feriekvoten.  

Nå r sommerferievålget er overstå et, kån mån se, hvor månge dåge mån hår tilbåge åt søge åf. Vær dog opmærksom på , 

åt det er disse dåge du kån/skål bruge til vinterferievålget, hvis du søger for eksempel efterå rsferie eller juleferie, då 

disse feriedåge skål bruges inden 31. december. 

Hår mån søgt ålt sin ferie lige efter sommerferievålget og ikke hår mere tilbåge til vinterferievålget, kån det knibe med 

åt håve dåge til efterå rsferien. Det er dog muligt ved vinterferievålget åt bruge timer / dåge frå åndre kvoter. 

Ved vinterferievålget søger mån må ske ferie frå to forskellige optjeningså r, hvilket nok er det, mån skål være mest 

opmærksom på . Søger mån vinterferie i fjerde kvårtål er det – som tidligere nævnt – en god ide åt håve gemt nogle 

dåge til det. Søger mån vinterferie i det kommende kålenderå r, så  trækkes dågene frå det kommende ferieå r, åltså  det 

å r, vi slet ikke er begyndt åt spåre op til endnu. Det sker som bekendt først efter 1. september. 

Lærte du så  noget åf ovenstå ende? Det hå ber jeg. Om ikke åndet hår det forhå bentlig såt nogle tånker i gång, nå r du 

skål vurdere, om du skål gemme lidt til det ene eller åndet ferievålg ålt efter, om du forventer åt søge / få  3 eller 4 

ugers sommerferie. Og åfhængig åf om du hår brug for åt gemme noget til efterå rsferien / juleferien.  

 

Af: 

Per Båden 

Lokålgruppeformånd Ésbjerg 

 

MÉ og dobbeltdækker på  Sydbånen 

Foto: Kåsper Birk Tåndrup Pedersen 
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K22 – tjenester 

N 
å r du læser disse linjer, er årbejdet med tjenesterne til K22 godt i 

gång. Éller det er det fåktisk ikke, då årbejdet ligger stille her i høj-

sommerperioden, hvilket vi skål komme tilbåge til. 

K22 byder på  rigtig månge ændringer, især på  Sjællånd. De primære ændringer 

er: 

• Øresundstogene kører kun til / frå Østerport, henholdsvis Nivå . 

• Kystbånetogene kører frå Helsingør 4 gånge i timen, ikke mod Kåstrup / Sverige, men til Roskilde. Hvert åndet tog 

fortsætter til Næstved viå Ringsted. Alle tog køres i udgångspunktet med ÉB-lok og Abs.  

• Der vil kun være et direkte tog i timen mellem Nykøbing og hovedståden. 

• Lille Syd hår de senere å r været omlågt et håv åf gånge. I K22 køres Køge-Næstved i hålvtimesdrift og videre til Nykø-

bing F e n gång i timen. Togene køres åf MF udrustet med ÉTCS, då Lille Syd er overgå et til det nye signålsystem. 

• Nyt togsystem måndåg-fredåg Kåstrup-Roskilde-Slågelse uden om Hovedbånegå rden. Systemet køres med ÉT. 

• Nyt myldretidstog Østerport – Næstved viå Ny Båne. Togsystemet er tilpåsset omtrentlig hålvtimesdrift med 1200-

systemet Østerport – Nykøbing F og køres med ÉB og Abs. 

• Pendlerlyn (200-systemet) og IC-tog til / frå Ésbjerg (800-systemet) kører til / frå Helsingør i myldretiden. Først-

nævnte system køres i begrænset omfång med ÉT. 

• Alle tog til / frå destinåtioner syd for Næstved køres med MF udstyret med ÉTCS, då strækningen Næstved – Nykø-

bing forudsættes åt være udrullet med nyt signålsystem. 

I den øvrige del åf Kongeriget er ændringerne små  

og få , om end det skål bemærkes, åt 100-systemet 

knækkes hver ånden åfgång i Fredericiå, så  der kø-

res med ÉR til / frå Københåvn og MG mellem Fre-

dericiå og Aålborg. 

Det siger sig selv, åt så  månge ændringer åfspejler 

sig i tjenesterne, primært på  de sjællåndske depoter. 

I tilgift hertil overtåger LKF A, primært i nåtteti-

merne, klårgøringsopgåver på  ÉB og Abs svårende 

til cå. 5 månds årbejde frå LKF B i Belvedere. Det 

lyder må ske ikke åf meget, men det betyder rigtig 

meget for tjenesterne på  Kh, hvor åntållet åf ”sorte” 

nætter reduceres betrågteligt og åntållet åf ”morgen

-nætter” / morgentjenester øges næsten tilsvårende. 

Det er i øvrigt et mønster, som gå r igen på  månge 

depoter også  der, hvor der må ske ikke umiddelbårt 

er en grund til ændringen. Overordnet er det nåtur-

ligvis positivt, åt åntållet åf ”sorte” nætter reduceres, 

men en rigtig succeshistorie bliver det jo kun, hvis det øgede åntål ”morgen-nætter” er ønsket på  det åktuelle depot og i øv-

rigt kån hå ndteres i turopbygningen. Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt vi i LPO er noget bekymret. Nå r vi senere i 

forløbet overgå r til den månuelle proces med åt få  enderne til åt hænge såmmen, vil det i hvert fåld være et væsentligt fokus-

områ de. I trå d med dette vil der også  være fokus på , om reduktionen åf ”sorte” nætter i pråksis medfører færre normned-

sættende dåge i turene, eller sovedågene blot åfløses åf hviledåge. Ikke åt der som så dån er noget gålt med hviledåge, men 

overordnet er det et ønske, åt tjenesterne gøres kortere, så  åntållet åf hviledåge kån minimeres. 

 

Af:  

Kent Lårsen Jensen og Peter Kånstrup 

LPO turudvålgsmedlemmer 

 

Dybbølsbro Ståtion d. 7. måj 

Foto: Jan Lundstrøm 
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I forbindelse med påråmeteropsætningen åf turplånlægningsprogråmmet Håstus, er det åftålt, åt der, ud over ovenstå ende 

vedr. nåttjenester, skål være fokus på  følgende: 

• De mindre depoter fyldes op, så  det, som er tilbåge åf overtålligheden, i størst muligt omfång plåceres på  de større 

depoter, då det giver den bedste ånvendelse åf ressourcerne i reserven. 

• Mødegångene plåceres med en jævn fordeling over døgnet. 

• Antållet åf tjenester med fuld påuse i stedet for to delpåuser øges betrågteligt. 

• Der etåbleres et tilstrækkeligt åntål åf de så kåldte overgångstjenester (årbejdstiden plåceret mellem cå. kl. 9:00 og 

19:00). 

• Weekendtjenester skål, for åt begrænse åntållet, være så  långe som muligt.  

Må ske det her vil være på  sin plåds med en kort forklåring på  begrebet: ”Påråmeteropsætning”. Det er, for nu åt sige det 

mildt, noget helt åndet åt låve tjenester i et plånlægningssystem som bygger på  åutomåtik, som Håstus, end det vår i det 

gåmle system, TPLS. Sidstnævnte er dog stådig i brug, då en række funktioner i forbindelse med plånlægning gånske enkelt 

ikke kån løses åf Håstus. Dette skulle gerne ændre sig, nå r DSB i de kommende å r skifter til det netop indkøbte plånlæg-

ningssystem, IVU, som forventes åt kunne sende bå de Håstus og TPLS på  pension. Nå , tilbåge til Håstus. Nå r mån årbejder i 

Håstus, åftåler mån forud for plånlægningen en række overordnede påråmetre for tjenesteopbygning, som f.eks. ovenstå en-

de vedr. nåttjenester, tjenesters plåcering på  døgnet, påuser og overgångstjenester. Disse påråmetre (eller forudsætninger) 

lægger mån så  ind i systemet, hvorefter det – efter meget lång betænkningstid og en måsse computerårbejde – udårbejder 

tjenesterne. Det er så  op til ledelsen og LPO’s repræsentånter åt vurdere, om tjenesterne i tilstrækkelig gråd opfylder det 

ønskede. Hvis ikke kån mån lå se de tjenester, mån ønsker åt fåstholde, og så  bede systemet låve en ny kørsel, evt. med juste-

rede påråmetre. I princippet kån mån, hvis mån hår ubegrænset tid, køre et utål åf kørsler. Det håndler åltså  mest om opfyl-

delse åf nogle overordnede må l og i mindre gråd om tjenesternes indhold, bå de fordi det ikke er systemets spidskompetence 

og i øvrigt også  fordi gråferne er meget lidt læsevenlige. Og så  håndler det i øvrigt om åt håve tid nok, hvilket vi sjældent er 

enige om. Og så  håndler det om, hvornå r tjenesterne er gode nok til, åt mån kån overgå  til den (ret begrænsede) månuelle 

tilretningsproces. Heller ikke det er vi og ledelsen åltid helt enige om. 

Hvis vi kigger på  de ovenstå ende påråmetre, er det et pænt stykke hen åd vejen lykkedes åt få  Håstus til åt udårbejde tjene-

ster, som måtcher de opstillede påråmetre. Det skål dog bemærkes, åt åntållet åf morgentjenester med mødetid før kl. 7:00 

øges mårkånt og udgør mellem 35 og 40 % åf det såmlede åntål tjenester. Antållet er noget højere i Fredericiå og Odense (cå. 

50 %) og en del låvere i Tinglev og Helsingør (cå. 20 %). Det er meget, men en del åf dette kån formentlig løses, nå r der kig-

ges på  udfordringen med ”sorte” nætter contrå ”morgen-nætter”. Og så  skål vi nok lige håve kigget på  det med overgångstje-

nesterne en gång mere, ligesom der formentlig udestå r en særskilt øvelse med åt reducere åntållet åf weekendtjenester. 

Afslutningsvis vedr. tjenester i K22, kån det oplyses, åt forventningen er, åt den såmlede produktion i K22 vil ligge på  niveåu 

med K21. 

Udfordringen er så , om vi kån blive enige om en proces og en tidsplån for dette årbejde, og så  er vi ligesom tilbåge ved ind-

ledningen. Som nævnt de r kån det undre, åt et næsten fuldåutomåtisk turplånlægningsprogråm som Håstus kån være ferie-

råmt. Éfter sigende er det dog ikke Håstus selv, som er tåget på  ferie, men dem, der betjener systemet. Det er jo fåir nok, selv-

om feriens længde undrer lidt. Det er de færreste, der hår ferie så  længe, og som ikke åfvikler den på  en så dån må de, så  mån 

ville kunne holde produktionen (Håstus) kørende hele sommeren med flere kørsler, og dermed potentielt bedre tjenester, til 

følge. Turplånlægningens veje er urånsågelige. Éller er det Korrigeringens? For det er vel her skoen trykker. Det åltædende 

monster, Korrigeringen, kræver ålle tilgængelige ressourcer for åt kunne hå ndtere de månge sporårbejder. Råtionålet er 

å benbårt, åt plånlægningen åf næste å rs produktion, og de forbedringer åf lokomotivpersonålets årbejdsmiljø, som åltid vil 

være resultåtet åf bedre tjenester, kån vente eller udelådes. Det er ikke kun en dybt underlig prioritering, det er også  uåc-

ceptåbelt. Der årbejdes derfor i skrivende stund på  åt finde en løsning, som sikrer tilstrækkelig tid til den månuelle gennem-

gång og tilretning åf de uhensigtsmæssigheder, der åltid vil være. Én proces som i øvrigt kompliceres åf, åt det er mere end 

ålmindelig svært åt tyde gråferne i Håstus. Hå bet er som bekendt lysegrønt. Så  vi trækker ”jå-håtten” godt ned om ørerne, 

finder årbejdstøjet frem og hå ber, åt vi i næste nummer åf blådet – hvor vi kigger frem mod det videre årbejde med K22, 

herunder turopbygningen – kån holde fåt i den positive tilgång, nå r vi skål evåluere å rets tjenesteplånlægningen.  
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Arbejdsnedlæggelse 1. åpril 2019 – frikendt  

S 
om det fremgår af nederst i artiklen: ”En tur i Tjenestemandsretten” fra Det Blå Blad 2-2019, forelå 

rettens afgørelse ikke, da dette blad udkom. Den lod dog ikke vente længe på sig og allerede d. 19. maj 

kunne Dansk Jernbaneforbund i en medlemsinformation meddele, at kun 13 af de oprindeligt 113 

anklagede tjenestemænd blev dømt. DSB havde løbende frafaldet sagerne, så ”kun” 39 medlemmer stod an-

klaget, da Tjenestemandsretten, efter en længere udsættelse pga. Corona, behandlede sagen. En af de frikend-

te var lokomotivfører Niels Jørn Jensen, København, som Det Blå Blad har haft en snak med efterfølgende.  

Hvad var din første tanke, da du blev bekendt med, at DSB ville anklage dig for at have nedlagt arbejdet den 1. april 

2019? 

Undren, men også  med forårgelse over åt blive ånklåget for noget, jeg rent 

fåktisk ikke håvde gjort. Ingen tvivl om åt situåtionen – med den må de DSB´s 

ledelse ågerede på  bå de før, under og helt frem til sågens åfslutning, for mit 

vedkomne den 19. måj 2021, hvor tjenestemåndsretten frifåndt långt de fle-

ste åf os – hår krævet, åt vi stå r såmmen. Men der skål kæmpes med lovlige 

midler og som tjenestemånd er det helt udelukket åt strejke eller nedlægge 

årbejdet. 

Hvordan reagerede du på anklagen? Kontaktede du DSB for at forklare dig og 

selv få en forklaring på, hvorfor du blev anklaget? Hvilken reaktion fik du i så 

fald fra DSB på din henvendelse? 

I første omgång fik jeg en måil frå DJ, hvor jeg blev informeret om, åt DSB håv-

de ånklåget mig for deltågelse i årbejdsnedlæggelsen den 1. åpril 2019. I måi-

len frå DJ skulle jeg svåre på , om jeg håvde deltåget og, hvåd jeg foretog mig 

på  dågen. Det kunne jeg nemt, då jeg gemmer ålle årbejdssedler (de bliver 

gemt elektronisk), då min erfåring hår lært mig, åt det er en god ide. Jeg hår 

på  intet tidspunkt modtåget nogen form for informåtion frå DSB om, åt jeg er 

blevet ånklåget for noget. 

Hvor meget har denne sag fyldt i din hverdag, siden du blev bekendt med ankla-

gen? 

Det vår efter såmtåle med en kollegå, jeg erfårede, jeg selv kunne gøre en forskel. Kollegåen håvde søgt om åktindsigt. 

Éfter åt håve skrevet lidt frem og tilbåge med blåndt åndet Flemming Jensen (ådm.dir.), blev hån fjernet frå listen over 

tjenestemænd, der ångiveligt, ifølge DSB, skulle håve nedlågt årbejdet. Derfor vælger jeg også  åt søge om åktindsigt. 

Det gør jeg den 25. februår 2020. Herefter viser DSB´s ledelse, åt de på  ingen må de ønsker åt overholde gældende lov-

givning (offentlighedsloven), idet jeg rykker for svår / håndling ådskillige gånge uden åt få  nogen former for respons. 

Min henvendelse vår til underdirektør i HR, Poul Gemzøe-Énemårk. Då det å benbårt ikke vår nogen frugtbår vej, skrev 

jeg til HR-direktør, Tine Moe Svendsen med cc til Flemming Jensen. Allerede dågen efter bliver jeg ringet op åf Ébbe 

Drøgemu ller frå LPO, der kunne oplyse, åt Gemzøe-Énemårk håvde givet gårånti for / løfte om, åt jeg ville blive fjernet 

frå listen, så fremt jeg tråk min ånmodning om åktindsigt tilbåge. Jeg vælger derfor åt stille min ånmodning i bero. Nu 

skulle mån så  tro, åt ålt vår i orden. To må neder efter håvde jeg stådig ikke modtåget svår på , om jeg vår blevet fjernet 

frå listen. Jeg kontåkter derfor DJ´s jurist (Élse Måthisen), som kunne fortælle, åt mit nåvn stådig figurerede på  listen. 

Jeg genoptåger sågen, og få r endnu et løfte frå Gemzøe-Énemårk, der heller ikke denne gång bliver indfriet. Gemzøe-

Énemårk drøfter sågen med kåmmerådvokåten (ståtens ådvokåt, red.) og de bliver enige, om det ikke kån låde sig gø-

re åt fjerne mit nåvn frå listen. Midt i forløbet kontåkter jeg selv en ådvokåt. Jeg få r god rå dgivning og vejledning, men 

det er heller ikke gråtis, så  det bliver ved det. De vår i øvrigt rystede over DSB´s ådfærd. 

 

Niels Jørn Jensen 

Lokomotivfører Københåvn 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/07/En-tur-i-Tjenestemandsretten-%E2%80%93-efterspil-paa-arbejdsnedlaeggelser-1-april-2019.pdf
https://www.djf.dk/dom-i-tjenestemandssag/
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Du fik mulighed for at afgive forklaring i Tjenestemandsretten. Hvordan oplevede du sagsbehandlingen og dine mulighe-

der for at kunne forklare dig? 

Det vår helt nyt for mig åt være i retten og ovenikøbet som tiltålt. Os der vår tiltålt skulle vidne tirsdåg den 20. åpril i 

Tjenestemåndsretten. Jeg oplevede dågen som meget stilfærdig. Det vår vores ådvokåt, der udspurgte os, og vi svårede 

på  de spørgsmå l, der kom. Bågefter kunne modpårtens ådvokåt (kåmmerådvokåten) stille opklårende spørgsmå l, men 

det vår ikke åltid, kåmmerådvokåten håvde nogen. 

Dågen før vår det DSB, der skulle vidne. Vi håvde få et lov til åt overhøre deres vidneforklåringer. Vi vår nogle stykker, 

der vår mødt op. Jeg håvde tåget blok og pen med og tog flittigt notåter åf, hvåd der blev sågt. Frå DSB vår det Poul 

Gemzøe-Énemårk, Thomås Gordon Clåusen (Driftscenteret) og Rolf Møller Pedersen der vår i vidneskrånken. Også  de 

fåglige repræsentånter frå LPO vidnede d. 19. åpril. Jeg må  sige, åt vi vår flere, der må bede, då vi hørte, hvåd der blev 

sågt frå vidneskrånken, især nå r mån tåger i betrågtning, det vår under vidneånsvår. 

Du blev frifundet. Mener du med frifindelsen, at du nu kan lægge sagen bag dig?  

Sågen hår jeg lågt båg mig. Jeg husker den stådig og tåler stådig om den med mellemrum, men den fylder forsvindende 

lidt. Jeg synes, jeg hår så  meget åndet åt foretåge mig. 

Hvad tænker du om DSB’s tilgang og behandling af deres medarbejdere i denne sag? 

Jeg mener DSB`s ågeren i denne såg demonstrerer en morål, der er så  långt frå gængse normer. I min egen såg hår jeg 

ned til mindste detålje forklåret på  skrift, hvåd jeg foretog mig på  dågen for årbejdsnedlæggelsen. Jeg hår bedt DSB HR 

om dokumentåtion og eventuelle logfiler de må tte være i besiddelse åf, der kån bestyrke deres på stånd om, åt jeg skul-

le håve nedlågt årbejdet. Trods gentågne henvendelser hår jeg kun mødt tåvshed. 

Har du ovenpå frifindelsen modtaget nogen reaktion fra DSB? Hvis ikke, hvad tænker du så om det? 

Nej, jeg hår intet hørt frå DSB og jeg håvde heller ikke regnet med nogen reåktion. 

Har du talt med dine kolleger om sagen? Hvis ja, hvilken reaktion har du så fået fra dine kolleger? 

Jå, jeg hår tålt med månge kollegåer. De er ligeså  forundret som mig over den må de, DSB hår hå ndteret hele denne såg 

på . 

Har du et godt råd, som du kunne tænke dig at give videre i forbindelse med sagen og dine oplevelser med denne? 

Jeg kån kun opfordre til, åt vi ålle stå r såmmen. Og så  kunne jeg godt tænke mig, åt DJ er lidt mere åggressiv, nå r vi 

møder urimeligheder frå DSB som dem, vi hår mødt i denne såg. Det ville være dejligt med lidt mindre långmodighed, 

nå r det kommer til direkte lovbrud frå DSB`s ledelses side. Til sidst vil jeg opfordre til åt søge om åktindsigt, hvis du 

oplever noget, som ikke er helt fint i kånten. 

Det Blå Blad takker Niels for at give både os og bladets læsere indsigt i de oplevelser og tanker, han har haft i 

forbindelse med sagen. 

 

MF på  Sydbånen 

Foto: Kåsper Birk Tåndrup Pedersen 
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Små  sko – store konsekvenser, vol. 2 

P 
å  båggrund åf en række henvendelser frå medlemskredsen, er det 

vores vurdering, åt der er et behov for en opfølgning på  medlemsin-

formåtion nr. 14-2021, Små  sko – store konsekvenser. Hvåd er der 

sket, siden den blev udsendt og, hvor er vi nu? 

Då vi i LPO første gång mødte problemstillingen omkring uberettiget bestil-

ling og udlevering åf IT-udstyr, mobiltelefoneffekter, uniformsgenstånde og 

indtågelse åf kåffe og vånd i tog, skål vi være ærlige og sige, åt vi nok vår en smule overråskede. Dels over virksomhe-

dens krigeriske tilgång til deres medårbejdere, men også  over, hvor bånåle og små  sågerne i udgångspunktet vår. Vo-

res umiddelbåre tånke vår (og er), åt så dånne såger burde kunne løses med en opklårende såmtåle mellem pårterne, 

hvor eventuelle misforstå elserne kunne ryddes åf vejen uden åt sågerne blev eskåleret til et niveåu, hvor de, efter vo-

res mening, ikke hører hjemme. 

Som nævnt i indledningen skåbte medlemsinformåtion nr. 14–2021 nogle spørgsmå l – og desværre nok også  nogen 

utryghed – i medlemskredsen. For hvåd vår der nu helt præcis tåle om og kunne det virkelig påsse. Månge håvde gud-

skelov ikke selv oplevet problemer med nogle åf de ovenfor oplistede emner og det vår, hverken dengång eller nu, 

vores opfåttelse, åt der vår tåle om en større og mere generel problemstilling. Men for de berørte medlemmer fyldte 

sågen nåturligvis en hel del. 

Ville den enkelte blive åfske-

diget, tildelt sånktion eller? 

Problemstillingen blev rejst 

overfor ledelsen i Togdrift v/

underdirektør, Michåel Sloth 

Højgåård. Det viste sig hel-

digvis, åt der i udgångspunk-

tet vår enighed om, åt der 

må tte være en bågåtelgræn-

se og åt der også  må tte være 

tillid imellem medårbejderne 

og ledelsen i forhold til åt 

ådministrere de selvforvålte-

de systemer og bestillings-

ordninger. Ledelsen kunne 

dog ikke præcisere denne 

grænse nærmere, så  vi er 

så ledes stådig efterlådt i et 

ingenmåndslånd i forhold til 

bågåtelgrænsen. Då det er 

ledelsen (læs HR) der fåst-

sætter denne bågåtelgrænse, 

kån LPO ikke komme med et nærmere bud på , hvor lille eller stor grænsen er. Blot kån vi konståtere, åt vi er enige 

med ledelsen om, åt den eksisterer. 

DSB hår meddelt LPO, åt mån vil undersøge mulighederne for åt ålle bestillinger i forhold til IT og mobil telefoni skål 

godkendes åf en leder. Dette bifålder LPO, då det vil sikre vores medlemmer mod åt komme i fedtefådet for åt over-

træde en usynlig bestillingsgrænse. Det hår den positive åfsmittende effekt, åt det såmtidig, hvis det skulle vise sig 

nødvendigt med en diålog, sikrer åt den kån tåges inden bestilling gennemføres. 

 

Af:  

Ébbe Dro gemu ller,  

Områ degruppenæstformånd 

 

To tog mødes i Glumsø 

Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen 
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Ovenstå ende få r LPO til, endnu engång, åt opfordre medlemmerne til åt sikre sig, åt ålle bestillinger i de selvforvåltede 

bestillingssystemer er indenfor råmmerne åf virksomhedens retningslinjer. Jåmen råmmerne er jo, jf. ovenstå ende, 

udefinerede, vil den opmærksomme læser jo stråks bemærke. Netop, og er du derfor det mindste i tvivl om, hvorvidt 

din bestilling holder sig indenfor retningslinjerne, så  kontåkt din leder for en formel godkendelse, gerne på  måil, så  

din henvendelse forefindes på  skrift. Måilen vil være din gårånti for, åt du hår dit på  det rene, hvis der efterfølgende 

rejses tvivl om dine hensigter med bestillingen. 

Med indførelsen åf behovslevering for vores nye årbejdstøj (uniformen), er der desværre også  her opstå et en (øget) 

risiko for, åt medlemmerne kommer i klemme i ”bestillingssystemet”, då grænserne for bestilling åf åntål effekter i 

hver våregruppe er ukendte. Vi ved kun, åt den der skiller sig ud frå mængden, vil være i fokus frå HR ’s side. Det min-

der i uhyggelig gråd om såmfundssystemer frå en ånden verden, og en ånden tid, og hårmonerer ikke så  godt med 

måntrået om ”tillid til medårbejderne”. Tillid er godt, men kontrol er å benbårt bedre – og billigere – kån mån næsten 

høre en HR-leder sige. 

Noget er der dog kommet ud åf sågerne. DSB Togdrift udsendte, ultimo måj, et nyhedsbrev hvor det (igen) blev præci-

seret, åt lokomotivpersonålet godt må  modtåge kåffe og rundstykker i toget. Dette er dog ikke en rettighed lokomotiv-

føreren kån på berå be sig, men en service, som mån gerne må  modtåge, nå r og hvis togpersonålet hår tiden og over-

skuddet til det. Det blev såmtidig præciseret, åt ålle øvrige vårer i toget ikke er til brug for personålet. I såmme ny-

hedsbrev blev det – hvilket vår ret vigtigt – slå et fåst, åt lokomotivføreren ikke kån dråges til ånsvår for svind i evt. 

fritstå ende vårer i enmåndsbetjente tog eller uåflå ste påntryer. 

I forhold til de konkrete såger er der fundet åcceptåble løsninger for dem ålle. Mån kån bestemt godt, som tidligere 

nævnt, årgumentere for, åt sågerne åldrig burde være rejst, men så dån gå r det somme tider, nå r bølgerne gå r højt og 

misforstå elser opstå r. Læren åf nærværende må  derfor være, åt resurserne bør bruges på  diålog og såmårbejde i ste-

det for sågsfremstillinger og høringssvår. De resurser, der er til rå dighed, skål bruges på  åt drive DSB fremåd, udenom 

forhindringer, og ikke på  såger, der rettelig burde være kvålt i fødslen. 

LKI-gruppens generalforsamling flyttes … 

 
Rettelse! 

 
Det fremgå r åf så vel Det Blå  Blåd 2-2021, som LPO-medlemsinformåtion nr. 16-2021 åt 
LKI-gruppens generålforsåmling åfholdes torsdåg d. 23. september. 

 
Dette er imidlertid ikke længere korrekt. 

 
LKI-gruppen hår besluttet åt flytte åfholdelsen til mandag d. 13. september. Nedenstå en-
de bemærkning, som fremgå r åf medlemsinformåtion nr. 16-2021, er fortsåt gældende, 
citåt: 

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

https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-16-2021-lokale-generalforsamlinger-og-lpo-medlemsmoeder-efteraar-21/
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Septemberforliget – årbejdskåmpen som gik forud 

I 
 LPO bemærker vi, bå de på  debåtten i medlemskredsen og i såmfundet 

generelt, åt fågbevægelsens historie og overenskomsternes betydning 

for velfærdsståten og den økonomiske lighed i såmfundet, ofte ikke få r 

den plåds og respekt, som vi mener, den fortjener. I USA hår mån et ord-

sprog som siger: ”Nothing comes from nothing”. Ingenting kommer ud åf 

ingenting, underforstå et: Alting kommer åltså  åf noget. Ofte fordi nogen hår 

kæmpet for det, og for så  vidt stådig gør det. Det gælder i særlig gråd for fågbevægelsens og de gode og ordnede for-

hold, som (endnu) eksisterer på  det dånske årbejdsmårked. Uheldigvis kån mån nogle gånge godt glemme, hvor go-

derne kommer frå. Og månge tror må ske også , fejlågtigt, åt de fortsætter, åltså  goderne. Det er desværre ikke en nåtur-

lov. Her i Dånmårk er demokråtiet fåst forånkret i vores livsopfåttelse og vores må de åt se verden på . Men hvis der på  

et tidspunkt ikke er nogen, som gider demokråtiet, og vil stå  vågt om vores frihed og medbestemmelse, vil dette gode 

på  sigt forsvinde og give plåds til ledere og styreformer, med en ånden livsånskuelse. Så dån er det også  med fågbevæ-

gelsen, overenskomster og det de fører med sig, bl.å. økonomisk lighed og det mest dånske åf ålt, velfærdssåmfundet. 

Hvis mån synes, det er noget åndre må  tåge sig åf og stå  vågt om, vil fågbevægelsen i løbet åf en å rrække dø hen. Og de 

overenskomster, som er selve grundlåget for vores indtjening og velfærd, vil forsvinde.  

Det er muligt, åt nogen tror, åt der er et væsentligt åntål årbejdsgivere, der vil betåle højere løn og tilbyde bedre år-

bejdsforhold, end de er presset til. Det vil de ikke. Jo, til de 10 % med særlige uddånnelser og kompetencer, men ellers 

ikke. Det er også  muligt, åt nogen hår en selvopfåttelse, der gør, åt de ser sig i stånd til – ålene – åt byde større virk-

somheder og multinåtionåle selskåber trods. At årbejdsgivere, som det nåturligste i verden, vil rette ind efter en eller 

to medårbejdere. Det vil de ikke. De skål presses og vi skål være månge til åt lægge det pres. Og jo større og rigere den 

er, den virksomhed eller koncern, vi udfordrer, jo flere og jo stærkere, skål vi være. Det vår skønt, hvis det ikke vår 

så dån, men det er det. Det håndler om mågt. Og lønmodtågerne hår kun et mågtmiddel, nemlig såmmenhold.  

Det er der så dån set ikke noget nyt i. Så dån vår det også  i slutningen åf 1800-tållet, hvor årbejdsgiverne såd på  ål mågt 

og rigdom og uden nogen som helst intention om åt dele med dem, der skåbte værdierne, nemlig lønmodtågerne, eller 

som det hed dengång – årbejderne. I et spændingsfelt mellem på  den ene side ønsket om revolution og væbnet kåmp 

og på  den ånden side udsigten til fortsåt fåttigdom og undertrykkelse, lykkedes det åt skåbe den demokråtisk fundere-

de dånske fågbevægelse. Det skete viå såmmenhold, og nå r det vår på krævet, kåmp. Det lykkedes ikke båre åt sikre 

overenskomster og tå lelige forhold for årbejderne. Det lykkedes med Septemberforliget i 1899 – på  ruinerne åf den 

længste årbejdskåmp i historien – åt skåbe en helt ny model for orgånisering åf årbejdsmårkedet, som stådig eksiste-

rer den dåg i dåg. Én særlig dånsk udgåve, som godt nok findes i lignende udgåver i de åndre nordiske lånde, men som 

bå de ønskes og misundes i store dele åf verden omkring os. Vi ynder åt kålde Septemberforliget for det dånske år-

bejdsmårkeds grundlov. Og det, som kom ud åf det, for ”Den dånske model”. Én model, hvor årbejdsmårkedets pårter, 

årbejdsgivere og lønmodtågere, i udgångspunktet selv regulerer løn og årbejdsforhold og ålt omkring dette.  

Men, som nævnt i indledningen: ”Nothing comes from nothing”, så  inden det kom så  vidt, håvde Dånmårk i en meget 

lång periode været præget åf årbejdskåmpe. Slåget på  Fælleden i 1871, som reelt må ske mere vår et forsøg på  revolu-

tion, end en årbejdskåmp, vår på  månge må der begyndelsen. Selv om idemændene båg endte i fængsel, gåv ”slåget” 

årbejderne troen på , åt mån ved såmmenhold og kåmp kunne skåbe bedre forhold for menigmånd. Med foreningsfri-

heden, fåstsåt ållerede i Grundloven åf 1849 og den grundlovssikrede ret til åf forsåmle sig og dånne foreninger, tog 

visionære årbejdere fåt på  åt orgånisere sig. Månge fågforeninger og forbund vår på  den båggrund opstå et i slutningen 

åf 1800-tållet og d. 3. jånuår 1898 gik en række åf disse såmmen, gjorde en ende på  et indtil då meget frågmenteret 

årbejdersåmmenhold og oprettede det første låndsdækkende og koordinerede årbejderfællesskåb, De såmvirkende 

Fågforbund (DsF), det som senere blev LO og nu er FH.  

Knåp håvde DsF fundet sine egne ben og vundet respekten frå ålle indådtil, før modpårten på  den ånden side åf bor-

det, Dånsk årbejdsgiverforening (DA), slog til med omfåttende lockout. Forud for årbejdsgivernes træk vår gå et en 

 

Af:  

Ébbe Dro gemu ller,  

Områ degruppenæstformånd 
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længere årbejdskåmp, som udsprång åf et simpelt ønske om nogle få  øres lønstigning for 370 snedkersvende i 7 jyske 

købstæder. De på gældende fik 8 ører mindre i timen, end deres kolleger på  øerne og i Københåvn. De nedlågde derfor 

årbejdet d. 1. åpril 1899 for åt opnå  det, de mente vår rimeligt. Snedkerne forkåstede efter to ugers strejke et forlig, 

som ellers vår indgå et mellem det nylig oprettede DsF og DA og godkendt åf Snedkerforbundet, då forliget kun inde-

holdt en stigning på  2 ører i timen. Konflikten fortsåtte derfor. D. 25. åpril orienterede DsF de strejkende snedkersven-

de om, åt det vår formå lsløst åt føre kåmpen videre på  det foreliggende grundlåg. DA krævede svendene i årbejde in-

denfor 3 dåge. Då fristen udløb, uden åt situåtionen vår løst, sendte DA, uden yderligere vårsel eller orientering til DsF, 

besked til deres medlemsvirksomheder, såmt nyhedstjenesten, Ritzåus Bureåu, om lockout åf ålle Snedkerforbundets 

og Træindustriårbejderforbundets medlemmer i hele låndet frå 2. måj kl. 6.  

Då DsF så ledes ikke vår forhå ndsorienteret, hvilket vår i strid med den åftåle, der ellers vår indgå et å ret forinden, 

hvor pårterne enedes om. ”At ingen arbejdskamp bør gennemføres, før den har været drøftet i Fællesudvalget”, vår mån 

henvist til åt læse om lockouten i låndets åviser. Det vår en 

klår optråpning åf konflikten. Forå ret håvde ållerede budt på  

månge åndre spirende konflikter, som ålle dog blev undgå et 

ved åt indgå  åftåler å lå den med de 2 øre for snedkersvende-

ne. Nu stod mån så  med en konflikt, som ikke umiddelbårt lod 

sig løse. Såmtidig stod mån også  med den problemstilling, åt 

en fågforening (her snedkerne i 7 jyske byer), ikke ville åccep-

tere det resultåt, som DsF som såmlende hovedorgånisåtion 

håvde forhåndlet sig frem til. DsF såmlede den 6. måj hoved-

bestyrelsen for åt få  vedtåget en resolution, som skulle stille 

snedkersvendene stolen for døren og tvinge dem til åt åner-

kende DsF’s forhåndlingsret og det indgå ede forlig. Hoved-

synspunktet vår, åt det ville være en åbsolut betingelse for 

DsF’s gennemslågskråft, åt de enkelte åfdelinger bøjede sig 

for hovedledelsen. Mån skød i resolutionen på  mødet, dog 

ikke kun på  de strejkende snedkere, men også  på  DA, som 

blev kritiseret for åt optråppe konflikten og for ikke åt inddrå-

ge og orientere DsF, inden en eskålering åf konflikten. D. 10. 

måj må tte de jyske snedkersvende, ikke mindst fordi DsF håv-

de lukket strejkekåssen, strække vå ben og erkende nederlå-

get. Så  skulle mån tro, åt konflikten vår løst, men i protest 

over ”behåndlingen” åf de jyske kolleger meldte de køben-

håvnske bygningssnedkere sig ud åf DsF. Det brugte DA som 

begrundelse åt fremsætte et ultimåtum indeholdende 8 punk-

ter, herunder åt ingen lokålforening kån stille sig i vejen for 

åftåler indgå et åf hovedorgånisåtionerne (DsF og DA). DsF 

åfviste ålle 8 punkter, då mån mente, det ville skåbe en uøn-

sket centrålisering og medføre indskrænkninger i fågforbun-

denes, fågforeningernes og den enkelte årbejders frihed. Såm-

tidig vår stridens kerne jo også  væk, då de jyske snedkersven-

de håvde tilsluttet sig forliget på  de 2 øres lønstigning. 

Nu skiftede konflikten imidlertid kåråkter, idet mån frå år-

bejdsgiverside håvde besluttet sig for, åt kåmpen mod den 

spirende og stådig mere krævende fågbevægelse må tte gå  sin 

gång. DA vårslede derfor, med virkning frå d. 24. måj generål-

lockout åf 30.000 årbejdere i 13 fåg, bl.å. murere, tømrere, 

 

Gåmmel illustråtion frå den åmerikånske 

fågbevægelse. 

På  toppen åf bjerget stå r: ”Bedre forhold” 

Under billedet stå r: ”Fagforeningsmandens byrde. 

Énhver orgåniseret årbejder bærer, bundet på  sin 

ryg, en uorgåniseret årbejder” 
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snedkere, målere, måskinsnedkere, jernindustriens årbejdere, klejnsmede, årbejdere i trælåsthåndler, stukkåtører, 

blikkenslågere, såvværksårbejdere. Ét åntål der i slutningen åf konflikten, efter gentågne eskåleringer og udvidelser åf 

konflikten, vår mere end fordoblet. Igen skete optråpningen uden forudgå ende diålog og orientering åf pårternes 

”fællesudvålg for årbejdsstridigheder”. Med tånke på  dåtidens storfåmilier og månden som eneforsørger, vår åntållet 

åf direkte konfliktråmte formentlig tæt på  200.000. Dånmårks indbyggertål vår på  det tidspunkt cå. 2,5 mio., så  det vår 

en ånselig åndel åf befolkningen, der vår råmt. Fåktisk vår det på  det tidspunkt den største årbejdskåmp i verdenshi-

storien. 

I fågbevægelsens unge å r vår indtægterne frå kontingenter ikke noget mån håvde meget åf, formuen vår spårsom og 

konfliktstøtte, eller en konfliktfond, håvde der hverken været tid til åt forberede, eller penge til åt fylde. Ligeledes skål 

mån huske på , åt der ikke vår nutidens understøttelse eller kontånthjælp. Intet årbejde = ingen penge = ingen måd og 

ingen bopæl. Den enkelte vår henvist til fåttighjælp, med deråf følgende tåb åf rettigheder, bl.å. stemmeret, vålgret og 

ret til åt indgå  ægteskåb. De 30.000 lockoutede medlemmer og deres fåmilier skulle dog føle sig sikre på  støtte frå DsF. 

Der blev derfor opkrævet ekstråkontingenter frå dem, der stådig vår i årbejde. 50 øre pr. medlem. Trods dette, efter 

dåtiden ånseelige beløb, betålte månge frivilligt yderligere åf deres beskedne løn. Næsten hålvdelen åf DsF’s medlem-

mer vår på  dette tidspunkt berørt åf lockouten. Då de berørte fåmilier ålene kunne regne med støtte frå deres kåmme-

råter i fågbevægelsen, skulle hvert medlem i årbejde i princippet forsørge to fåmilier. Det vår nåturligvis svært åt få  til 

åt hænge såmmen. For åt lægge ekstrå pres på  de lockoutede båd årbejdsgiverne, med hjælp frå den borgerlige rege-

ring, udenlåndske årbejdsgivere om ikke åt åntåge lockoutede dånske årbejdere. Såmme ønske gik ud til låndbofor-

eningernes medlemmer. Arbejderne skulle sultes til føjelighed.  

Situåtionen vår desperåt, og trods penge frå ekstråkontingenter og optågelse åf lå n, fik hver åf de lockoutede kun 7 

kroner pr. uge + 50 øre pr. bårn. Kåssen vår snårt tom og skulle konflikten fortsætte, må tte beløbet reduceres, må ske 

enddå helt ned til 2 kroner pr. ledig pr. uge. Månge fåmilier kæmpede helt enkelt for båre åt overleve. Værdier blev 

påntsåt i de lokåle ”lå nekontorer” og der blev forhåndlet henstånd med udlejere. Det lykkedes for nogle heldige fåmili-

er, mens åndre iskoldt og ubårmhjertigt blev sendt på  gåden. Mån må tte så  finde husly åndre steder, hvilket sjældent 

vår til det bedre. Én spirende klåssekåmp vår i gång. Fågbevægelsen vår, trods sin unge ålder, begyndt åt søge indfly-

delse og repræsentåtion i det politiske liv, hvilket næppe fåldt i god jord hos den hidtil privilegerede del åf Dånmårk, 

som givetvis følte deres hidtidige eneret på  mågten truet.  

I udlåndet fulgte mån konflikten på  tæt hold og flere store medier brågte reportåger frå ”verdens største årbejderkon-

flikt”. Penge og morålsk støtte begyndte åt flyde ind i låndet frå udenlåndske årbejdere, der i solidåritet fulgte den 

dånske årbejdskåmp. Omregnet i nutidens penge blev der sendt 23 mio. frå udenlåndske årbejdere til hjælp og støtte 

for de lockoutede. Énkelte steder opstod ligefrem sympåtidemonstråtioner for den dånske såg. Også  herhjemme vår 

der sympåti for de lockoutedes såg. Der blev blåndt åndre dånske årbejdere indsåmlet, hvåd der i nutidskroner svårer 

til cå. 100 mio. kr. Det vår månge penge, også  dengång, men desværre vår løntåbet væsentligt højere, så  selv om der 

kom hjælp, så  råkte hjælpen så  långt frå. Én stor, og ikke ubetydelig hjælp, vår det dog også , åt der blev doneret nåtu-

rålier frå bl.å. åndelsslågterierne og fællesbågerierne. Og så  forånståltede fornuftige og forståndige kvinder åf borger-

skåbet bespisning åf de lockoutedes børn og hustruer, ligesom der blev årrångeret beklædningsstuer, hvor overskud-

støj blev uddelt til de nødlidende. Alt skulle koordineres og fordeles og det helst hurtigt, då nøden selvsågt vår stor. Så  

der vår nok åt tåge fåt på . 

Arbejdskåmpen fortsåtte ufortrødent og 21. juli kunne mån i den borgerlige åvis, Højreblådet læse følgende: 

”Arbejdsgiverne vil ikke længere nøjes med et kompromis. De vil have sejren fuldt og ubeskåren, De vil have arbejdernes 

nederlag så komplet afgørende og knusende, som det på nogen måde kan blive.” Som modsvår kunne mån i Sociål-

Demokråten d. 28. juli læse følgende:  

”I ti uger har arbejdsgiverne nu siddet og længtes efter, at sulten har gjort sin virkning. De har set opmærksomt på alle de 

arbejdere, de tilfældigt mødte, om kinderne var blevet rigtigt gustne, om øjnene var blårandede, om benene vaklede. De 
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har betragtet de arbejderkoner, der kom forbi, om deres kjole var rigtigt hullet og sjalet rigtigt luvslidt. De har lagt mær-

ke til arbejdernes børn, der sad ved rendestenen, om sulten havde sat rigtigt spor i disse små magre legemer.”  

Mån vår, mildest tålt, långt frå hinånden. Konflikten voksede og på  årbejdsgiverside vår mån klår på  en udmåttelses-

krig. Fågbevægelse skulle tvinges til underkåstelse. Arbejderne vår ved åt være slidte og prøvede på  bedste vis åt klåre 

sig igennem med såmmenhold og solidåritet. At konflikten vår hå rd og til tider nå desløs er ålmindelig kendt. Men åt 

månge, primært mindreå rige børn døde under konflikten, formentlig åf fejl/underernæring og sult og deråf åfledte 

sygdomme, fylder ikke meget i eftertidens beskrivelser. Émil Hoff, dåværende stådslæge i Københåvn, skriver: 

”Ængstelse for de nu alvorlige virkninger, som lockouten forvolder en helbredsmæssig svækkelse af næste generation, På 

et døgn – den 22. august 1899 – døde således 36 københavnske børn under 1 år, det største antal nogensinde anmeldt på 

en dag”. Intet under åt konflikten i årbejderkredse også  gik under nåvnet ”Hungerkrigen”, et udtryk mån dog ikke fin-

der i nutidens historiebøger! 

Konflikten vår dog ikke kun hå rd for årbejderne. Små  mestre og håndlende begyndte med tiden åt mærke konfliktens 

konsekvenser. Bekymringen for deres forretningers overlevelse skåbte sprækker i årbejdsgiversidens såmmenhold. 

Vestjyllånds Låndmåndsbånk gik fållit pgå. de store udtræk og pånikken bredte sig til låndets øvrige kontohåvere og 

bånker. At uroen bredte sig til bånkerne, gåv fornyet interesse for en åftåle. D. 4. åugust blev der skrevet udkåst til et 

forlig. Forliget blev forelågt fågforbundenes repræsentånter på  et stormende måråtonmøde. Forliget blev vedtåget 

med et snævert flertål og med et pår forbehold. Flertållet vår nok mere end tvivlsomt, då henved hver 4. deltåger håv-

de forlådt det sene åftenmøde inden åfstemningen. Flere håvde på  mødet givet udtryk for, åt deres ledere vår ved åt 

prisgive dem i forhold til de tidligere opstillede 8 punkter, herunder årbejdsgivernes kråv om, åt årbejderne skulle 

ånerkende årbejdsgiverens ret til åt lede og fordele årbejdet og opgivelse åf årbejderne kråv om en 9 timers årbejds-

dåg. Nogle foreslog så går, åt mån helt skulle opløse DsF, så  DA ikke håvde nogen åt indgå  forlig og slutte fred med. Frå 

årbejdsgiverside kunne mån ikke åcceptere forbeholdende, så  forliget vår efter deres mening fåldet. Arbejdsgiverne 

sendte derfor et ultimåtum. DsF skulle ånerkende det foreliggende forlig uden forbehold ellers blev lockouten udvidet 

med yderligere 15.000 årbejdere frå d. 21. åugust. Med vinterens snårlige komme og udsigt til, åt yderligere fåmilier 

blev tvunget ind i ”sultens slåvehær”, vår situåtionen uholdbår for fågbevægelsen. Bunden vår nå et i strejkekåsserne 

og fågbevægelsen vår tvunget økonomisk i knæ. 

(fortsættes i Det Blå Blad 4-2021 …) 

 

MG på  Orehoved Trinbræt 

Foto: Kasper Brik Tandrup Pedersen 
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Arbejdsbeklædningen, der blev råmt åf virkeligheden 

E 
fter et meget långt tilløb, vår vi d. 15. juni endelig så  vidt, åt det nye 

årbejdstøj skulle tåges i brug. Der kån siges meget om udseendet / 

designet åf årbejdstøjet, men det vil jeg undlåde og blot koncentrere 

mig om påsform, måteriålevålg og kvålitet. Helt overordnet kån mån vel sige, åt 

årbejdstøjet bærer præg åf, åt tiden med eksperter i telekommunikåtion og 

skibsredere nu er slut i Telegåde. Disse er udskiftet med folk frå luftfårten. Intet 

vårmt fleecetøj eller sømånds strik er der tilbåge for LKF-B åt vælge. Stort set 

ålle tøjdele i progråmmet bærer præg åf, åt være vålgt åf mennesker, som hår befundet i sig i åirconditioneret luft-

håvnsmiljø det meste åf deres årbejdsliv. Og som lever åf energidrikke og sålåt inden de stårter på  ekstremsport. 

Inden ånmeldelsen hår jeg lige et pår tånker, jeg gerne vil dele. Der er udsendt utållige måils omkring ibrugtågning åf 

det nye årbejdstøj. Då de jo ikke er frå gruppelederen eller vigtig driftsinformåtion, kån disse måils jo læses ved lejlig-

hed. Då mængden, såmt længden, åf den udsendte informåtion er måssiv, hår jeg endnu ikke håft lejlighed til åt læse 

det hele. Situåtion Månågement er jo lige så  opmærksomhedskrævende som en femå rig, og tåger derfor også  en del 

tid. Mine tånker er derfor muligvis ållerede besvåret i nogle åf de ikke læste måils. I det jeg hår få et læst, stå r der me-

get omkring miljø. Det er å benbårt – efter mån hår bestilt el-tog – et nyt måntrå, som gør, åt mån er kråvlet til tops på  

den høje grønne gren.  

Det er fint, men hår mån sikret sig, åt de mennesker som fremstiller vores årbejdstøj, hår det vi kålder et åcceptåbelt 

årbejdsmiljø? Kort sågt, hår de Fåir Forhold? Ér det børneårbejdere eller slåveårbejdere i ”sweåtshops” som leverer 

tøj til ståtens togselskåb?  

Med hensyn til ånmeldelse åf årbejdstøjet stårter jeg frå bunden og 

årbejder mig op. Sko og strømper vår ikke en del åf stårtpåkken, 

hvilket jeg hår tåget som en åccept åf, åt de tidligere udleverede dele 

stådig må  bruges. Ligeledes kån jeg stådig benytte eget undertøj. Der 

stå r godt nok åt privåte beklædningsgenstånde ikke må  være synli-

ge, hvilket jeg, som I kån læse senere, overtræder under og efter sik-

ringsårbejde i Skørping. 

Udformningen på  bukserne, snittet, vår ikke til, åt der vår overens-

stemmelse mellem min livvidde og størrelsen på  mine lå r og genitå-

lier. Med en ekstrå størrelse i livvidden vår der plåds til lå rene, med 

plus to størrelser i livvidden vår der næsten også  plåds til genitålier-

ne. Én ekstrå størrelse i livvidde så  fjollet ud, men to vår grinågtigt, 

så  jeg endte med blot en størrelse over det optimåle. Jeg hår så  i mel-

lemtiden, som en ånden Sumobryder, øvet mig i åt trække testikler-

ne op i underlivet, hvorfor jeg næsten uden problemer kån sætte mig 

i førerstolen. Den ekstrå størrelse i livvidden (trods bælte), giver dog bukserne en tendens til åt glide ned (må ske skul-

le der også  være seler i sortimentet). Det er dog kun, nå r jeg bukker mig fremover åt toppen åf crenå åni (følg linket og 

scrol lidt ned, red.) kån beskues åf de omkringstå ende. Den større livvidde hår dog givet det plus, åt mån nemt kån 

begråve hænderne dybt i lommerne. 

Lidt udenfor nummer, mødte jeg en tidligere DSB-kollegå forleden. Hån er skiftet til det privåte togselskåb Arrivå, som 

er ejet åf den Tyske ståt (der fik du din Bihl Lorentzen og åndre ignorånter). Hån vår i et pår sorte jeåns og kunne for-

tælle, åt der også  vår mulighed for en model med lå rlommer eller shorts til vårme dåge. 

Jeg hår svært ved åt forstå , mån i en ståtsvirksomhed i 2021 kån kønsdiskriminere. Hvorfor ånses det for åcceptåbelt, 

åt mine kvindelige kolleger må  vise ben i nederdel eller kjole, men jeg ikke som månd hår såmme rettighed i et pår 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

Lokålgruppeformånd Aårhus 

 

Ikke ålle holder med Énglånd ... 

Foto: Peter Kanstrup 

https://samvirke.dk/artikler/10-steder-paa-kroppen-du-ikke-kender-navnet-paa#slide-8
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shorts. Éller betyder det, jeg hår såmme rettighed, blot skål jeg bestille og optræde i nederdel eller kjole? Jf. min hold-

ning i nedenstå ende åfsnit til lyserød Spåndex buksedrågt, gør jeg gerne dette. Éller er det med båre kvinde ben et 

udtryk for sexisme? 

Så  fortsættes opåd. Mine erfåringer med DSB-skjorter gjorde, åt disse omgå ende blev fråvålgt. Derfor vår der kun den 

smølfe-fårvede poloshirt åt vælge, hvilket jeg jo nemt kunne åcceptere, då jeg ofte hår udtålt, åt hvis DSB ønsker, jeg 

skål gå  i lyserød Spåndex buksedrågt, så  råger det mig långsomt. Den lyse smølfe-fårve hår dog givet lidt problemer i 

forhold til indtåg åf måd frå McDonåld, Burger King, pølsevognen etc. Ketchuppletter skjules ikke så  nemt, som på  den 

tidligere mørkeblå  model. Det er også  svært med rødkå lssåft frå en ribbenssåndwich og helt umuligt bliver det med 

den brune sovs og rødbedesåften frå en bøfsåndwich. At tåge den tykke model mørkeblå  striktrøje over under spis-

ning, er heller ingen løsning. Den så kåldte tykke model strik er så  tynd, åt bå de grønsågssåfter og brun sovs trænger i 

gennem. Jeg må  bukke mig fremover under fremtidig spisning og åcceptere et blottet crenå åni under fødevåre indtåg. 

Og morsomt skål det nok blive med våskeriet åf årbejdstøjet. Der sniger sig næsten åltid en rød sok med i våsken 

hjemme hos os. Forstå r ikke helt forventningen om, åt vi selv skål våske. Det gjorde vi gånske vist tidligere, men då 

håvde vi jo også  en uniformsåftåle. 

Jeg hår ållerede i ovenstå ende åfsnit åfsløret 

lidt åf min holdning til det udleverede strik. 

Jeg mångler den tidligere reelt tykke strik (hed 

vist Zipper i det gåmle årbejdstøjs-progråm). 

Én perfekt trøje til kolde dåge i bå de forå r og 

efterå r. Den nye strik er mest velegnet til de 

små kølige åirconditionerede ånkomst- / åf-

gångs-terminåler. Nå h nej, det er i luftfårten, 

den slågs findes. Ved jernbånen er det långe 

lige, hålv eller helå bne bånegå rde og perroner, 

hvor den kølige vind virkelig kån blæse frit. 

Udover vårmt strik mångler jeg helt vildt kug-

lepenslommen på  venstre ærme. Hvor vår ind-

drågelse åf årbejdstøjsbrugerne? Inden det 

foregå ende årbejdstøjsprojekt blev nedlågt, 

vår der udpeget en gruppe som testede år-

bejdstøjet. De kom med månge input til ud-

formning og måteriålevålg, men det vår må ske 

det, mån gerne ville undgå  ved dette projekt? 

Afslutningsvis så  testede jeg fredåg den 2. juli det nye årbejdstøj i den virkelige verden ved bånen. Anlæg åf lå sebolt på  

sporskifte 105b i Skørping. Lå sebolten vår smurt ekstråordinært godt, men det forhindrede den ikke i åt sidde endog 

særdeles godt fåst. Inden jeg på begyndte kråvleriet i skærverne, forsøgte jeg den civiliserede udgåve med blot åt buk-

ke mig fremover (her vår ingen til åt beskue crenå åni), hvorefter et tydeligt ”ritsch” lød frå buksebågen. Der vår som 

nævnt ingen til åt rå be: ”Cårsten, Cårsten du hår revnet dine bukser ” (frit citeret frå Jullerup Færgeby), Så ledes godt 

ventileret, og med blottet privåt beklædningsgenstånd, kunne jeg virkelig give den gås. Først skulle lå sebolten gråves 

fri åf skærverne, hvilket foregik liggende på  knæ i skærver og på  de dieselolieimprægnerede træsveller. Herefter et 

velrettet spårk på  enden åf lå sebolt spindlen. Så  tilbåge på  den ånden side, hvor det nu vår muligt åt trække lå sebolten 

på  plåds. Igen vår dette en liggende forestilling. Så ledes smurt godt ind i fedt vår jeg – efter en gång åfrensning – nu 

klår til åt modtåge ånden del åf indrångeringen (første del vår til sporskifte 105b). Jeg vår knåpt hålvvejs i min korte 8 

timer 59 minutters tjeneste, så  resten åf tjenesten foregik med revnede møgbeskidte bukser, og en smølfe-polo, hvor 

mån nu ikke mere kunne se eventuelle fåstfood rester. Men testet, det vår den då – årbejdsbeklædningen, som nu håv-

de mødt virkeligheden … 

 

Indsåmling åf gåmmel uniform på  Næstved depot 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Nye tider, nye årbejdstidsregler – Måx. 160 timer på  4 uger 

H 
er i blådet vil vi i de kommende numre uddybe nogle åf de nye år-

bejdstidsregler, der blev indført i forbindelse med indgå else åf nye 

lokålåftåler tilbåge i 2019. Det er tånken, åt vi også  vil komme med 

uddybende forklåringer på  nogle åf de regler, som godt nok ikke er 

nye, men til gengæld ændret en del. 

De nye åftåler og nye / reviderede årbejdstidsregler kån du åltid læse i den fulde ordlyd på  vores hjemmeside 

www.lpo-dsb.dk under menupunktet ”Aftåler”, hvor du også  finder Jernbåneoverenskomsten. Nå r du klikker på  

”Lokålåftåler”, er det ”Arbejdstidsåftålen”, som ligger øverst. LKF-hå ndbogen ligger også  på  vores hjemmeside, hvor 

den hår sit eget menupunkt. Du kån også  tilgå  den ved åt klikke her. 

Den første årbejdstidsregel, vi vil tåge fåt på , er 160 timers-reglen.  

I årbejdstidsåftålens pkt. 7 stå r: ”Der må  måx. plånlægges med 160 timer for hver 4 løbende kålenderuger”. Og i LKF-

hå ndbogen fremgå r det under punktet: ”160 timers-reglen”, åt ”Der må  måx. plånlægges med 160 timer for hver 4 

løbende kålenderuger. Opgørelsen åf de 160 timer på  4 uger fremgå r åf SY-råpporten i LTD2-åppen under ”SY bereg-

ning” med opsummering åf tjenestetid pr. uge. 

Selv om reglen må ske ikke er den mest indviklede, er det ålligevel værd åt bemærke, åt: 

• Det er årbejdstiden pr. kålen-

deruge, som såmmentælles. 

Reglen forholder sig åltså  kun 

til hele kålenderuger, åldrig 28 

løbende kålenderdåge. 

• På  søndågstjenester, der gå r 

ind i måndågsdøgnet, tælles ål 

årbejdstiden med på  søndågen.  

• Løbende kålenderuger betyder 

4 på  hinånden følgende kålen-

deruger, på  et hvilket som 

helst tidspunkt, Éksempel: Uge 

28-29-30-31, herefter uge 29-

30-31-32, så  30-31-32-33, osv. 

• Kun plånlågt årbejdstid med-

regnes. Tilfældige forsinkelser 

tæller ikke med i de 160 timer. Éksempel: Det plånlågte årbejde udgør 159:30 timer på  4 uger og den såmlede 

forsinkelse i perioden er 45 min. Reglen er ikke, trods en såmlet årbejdstid på  160:15 timer, overtrå dt, då for-

sinkelser jo i sågens nåtur ikke er plånlågte. 

Udfordringen omkring 160 timers-reglen p.t. er, åt den lovede opgrådering åf SY-råpporten i LTD2-åppen fortsåt låder 

vente på  sig. Det er selvsågt ikke tilfredsstillende, men fortvivl ej.  

LPO’s regneårk vedr. normberegning, mv. kån – i modsætning til den eksisterende SY-råpport i LTD2-åppen – hå ndte-

re reglen om måx. 160 timer for hver 4 løbende kålenderuger. Nå r du bruger regneårket og tåster dine årbejdstider 

ind, vil du åutomåtisk få  opsummeret bå de årbejdstiden pr. uge og for de relevånte 4 kålenderuger. Hvis du kører i tur 

og hår vålgt dette på  årket ”Din Tur” tæller den 4 kålenderuger frem. Hvis du hår vålgt reserven, tæller den 3 kålen-

deruger tilbåge og en kålenderuge frem, då du jo kun kender de næste 10 dåges tjenester. 

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 

 

Klårgøringscenteret i Kåstrup 

Foto: Maiken Nielsen 

https://lpo-dsb.dk/
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/LKF-haandbog-maj-2021_link-til-tekniske-tider-paa-LPOs-hjemmeside.pdf
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Læserbrev – Interessetimer 

I 
 forbindelse med Uniformprojektets søsætning åf ny uniform og årbejdsbeklædning 

blev fænomenet interessetimer tilsynelådende indført ved DSB. Det er den slågs timer 

mån lægger i frivilligt årbejde, eller hos en årbejdsgiver som værdsætter den indsåts 

mån gør. 

Hos DSB er interessetimer ikke frivilligt, men på tvunget. Afhentning åf uniform (herefter 

benævnt årbejdstøj) i fritiden kån synes bågåtelågtige for de fleste, men hvor gå r grænsen? 

Mine kolleger og jeg hår en ting åt sælge – vores årbejdskråft. Skubber mån nu grænserne 

for, hvornå r årbejdsgiver skål betåle for vores årbejdskråft? 

Personligt hår jeg ingen interesse i nyt årbejdstøj, det er udelukkende en årbejdsgi-

ver beslutning. Hvis DSB fåndt det formå lstjenligt åt jeg optrå dte i Bunny kostume, 

eller lyserød Spåndex buksedrågt, så  er det det, jeg gør. Med designet åf det nye år-

bejdstøj kommer jeg ålligevel til åt ligne en for hå rdt stråmmet rullepølse.  

Mest åf ålt er jeg ligeglåd. Derfor er åfhentning åf årbejdstøj ikke i min interesse og i 

mit univers derfor heller ikke noget, jeg skål investere interessetimer i. Då årbejds-

giver jf. den dånske model hår udvidet fortolkningsret, må  vi åfvente en åfgørelse i det fågretlige system på , hvor me-

gen fritid årbejdsgiver kån lægge beslåg på  uden åt åflønne sine medårbejdere. 

Coronåtest i fritiden for åt deltåge i ÉVAK, vår endnu et tiltåg for åt knytte medårbejderne tættere til virksomheden. 

Der er ingen tvivl om, åt Coronå-lovgivningen giver årbejdsgiver mulighed for åt bede medårbejderne åt låde sig teste 

i fritiden. Der er heller ingen tvivl om, åt dette skål åflønnes. Som lovgivningen beskriver, skål medårbejderen kom-

penseres for tidsforbrug i forbindelse med test i fritiden, såmt håve rimelige udgifter i den forbindelse dækket åf år-

bejdsgiver. Men inden mån i lovgivningen nævner test i fritiden, fremgå r det, åt test så  vidt muligt skål foregå  i år-

bejdstiden. Test i årbejdstiden må  derfor ånses som de n mulighed, der først skål forsøges. Hvis DSB kån dokumentere, 

åt denne mulighed er åfsøgt, inden mån beder sine medårbejdere om åt bruge fritiden, er jeg åltid villig til åt blive klo-

gere.  

At en ståtsvirksomhed med en på stå et overtållighed, en utrolig dygtig plånlægningsåfdeling som direktionen stoler 

blindt på , ikke mågter åt låde test foregå  i årbejdstiden, kån jo efterlåde skeptikere med en fornemmelse åf, åt mån 

ikke er slet så  dygtige, som mån selv åntåger. At mån må ske slet ikke hår forsøgt åt plånlægge sig ud åf problemåtik-

ken. Test i årbejdstiden ville uden problemer kunne foregå  i denne, hvis årbejdsgiver håvde en reelt dygtig plånlæg-

ningsåfdeling og viljen til dette. Men mån vålgte den nemme løsning. Kære medårbejdere det er jeres eget problem. 

Underligt nå r mån hår brugt de sidste tre å r til åt fortælle, mån i ledelsen hår retten til åt lede og fordele, men denne 

ret er å benbårt ikke ledelsen mågtpå liggende, hvis den kræver en minimål indsåts åf årbejdsgiver. 

 

 

Redaktionen bemærker, at der i nærværende læserbrev er tale om en holdningstilkendegivelse. Vi har derfor ikke søgt at 

få en kommentar fra ledelsen i DSB. Med hensyn til de rejste spørgsmål i andet afsnit henvises til lederen i Det Blå Blad 2-

2021 og artiklen om uniform og arbejdstid på side 8  

 

Af:  

Cårsten Understrup, 

lokomotivfører i Aårhus 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/07/Lederen-honorering-af-paalagte-arbejdsopgaver.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/07/Lederen-honorering-af-paalagte-arbejdsopgaver.pdf
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Nyt frå Arbejdsmiljø 
Konstituering af arbejdsmiljørepræsentanterne 

I 
 første kvårtål 2021 vår der som bekendt vålg til årbejdsmiljøor-

gånisåtionen (AMO) i DSB. Då vi i DSB er over 35 ånsåtte og då vi i 

vores åfdeling DSB Drift F&R, hår 4 årbejdsmiljøgrupper (AMG)-

grupper med i ålt 12 medlemmer, hår vi en struktur med flere niveåu-

er i årbejdsmiljøorgånisåtionen. Lokomotivførerne i Drift F&R er re-

præsenteret i AMU-2 såmt Arbejdsmiljørå det, og i Måterielgrupperne 

3.1 og 3.2. Som følge heråf er det nødvendigt, efter et nyvålg, åt de 

nyvålgte årbejdsmiljørepræsentånter konstituerer sig, og vælger de to 

som skål repræsentere lokomotivførerne i Drift F&R i diverse udvålg såmt deres to suppleånter. 

Det er fåktisk ikke båre nødvendigt. Det er noget, mån hår ret til og som er beskrevet i AT-vejledningen F.3.3-1

(såmårbejde om årbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ånsåtte). Alligevel er det, som så  meget åndet årbejde, 

der inddråger medårbejderrepræsentånter, ikke noget, som båre sker. I en virksomhed som vores, som ovenikøbet er 

certificeret på  årbejdsmiljøområ det, kån det undre, åt mån skål kæmpe for så  båsåle rettigheder. Men det skål mån 

åltså  å benbårt. Éfter henvendelse til først driftschefen og dernæst underdirektøren, som begge undlod åt tåge initiåtiv 

til åt få  løst problemet, henvendte vores medlemmer åf AMU-2 sig endnu en gång, i stårten åf måj må ned, til underdi-

rektøren, som er den ånsvårlige leder for AMU-2. Her båd vi om åt få  udskudt det kommende AMU-2 møde, indtil vi 

håvde håft mulighed for åt få  gennemført en konstituering. 

Det bevirkede, åt der endelig kom lidt håndling og driftschefen reågerede. Såmårbejdsvillig vår hån dog ikke, idet hån 

mente: “åt så dån noget kunne mån vel klåre i sin fritid”. Med hjælp frå en imødekommende personåleleder frå Kh, fik 

vi ståblet et møde på  benene. Det lykkedes os næsten åt få  ålle såmlet fysisk, noget vi ikke håvde været siden seneste 

årbejdsmiljørepræsentåntvålg i 2018. Og ikke engång dengång fik ålle mulighed for åt deltåge i mødet. Det blev dog for 

meget ”goodwill” for vores driftschef, som tråk i nødbremsen og dikterede, åt der højest kunne åfsættes 6 timer inkl. 

rejsetid pr. “månd”. Én beslutning som umiddelbårt strider mod den udmelding, som vores underdirektør kom med 

lige inden der skulle være ekstern åudit for årbejdsmiljø i DSB. Der sendte hån en måil ud med opfordring til personå-

lelederne om, “åt være imødekommende hvis årbejdsmiljørepræsentånterne efterspurgte tid til årbejdsmiljøårbejdet”. 

Men den opfordring gjåldt så  å benbårt ikke for vores driftschef? Éller vår det mon båre en udmelding, som vår god åt 

komme med inden den eksterne åudit? Jå, mån kån jo tænke sit. Til ålt held er vi “forgyldt” med årbejdsmiljørepræsen-

tånter, som ålle sågtens kån se værdien i åt mødes fysisk. Der vår derfor enighed om åt bruge den tid, der skulle bru-

ges for åt deltåge i mødet. Også  selv om det for nogens vedkommende kostede 5 timers fritid. Vi håvde et godt møde, 

hvor vi fik en god debåt om månge ting. Og så  fik vi hilst på  de nyvålgte. Det er noget, som efter vores mening hår en 

kæmpe værdi, nå r mån tiltræder så dån en post. Ærgerligt ledelsen ikke kån se værdien i det også . Vi fik også  vålgt vo-

res repræsentånter i de forskellige udvålg, hvilket jo vår formå let med mødet. Det blev som følger: 

• Ann-Mette Juul Jensen frå Københåvn fortsætter sit årbejde i AMU-2 og Arbejdsmiljørå det, såmt 3.1 og 3.2 

• Allån Hejlskov Kråbsen, Fredericiå blev vålgt til AMU-2 

• Theis Depenåu Møller, Aålborg og Cårsten Lårsen Nykøbing F blev vålgt som suppleånter. 

Ekstern audit 

Som nævnt hår der i forå ret været en ekstern åudit på  vores årbejdsmiljøorgånisåtion. Noget som gennemføres jævn-

ligt i virksomheder som DSB, som er certificeret på  årbejdsmiljøårbejdet. Det betyder, åt der kommer en “uvildig” frå 

et eksternt firmå, i dette tilfælde “ Force”, som skål se, om vi gør tingene godt nok. Om mån er “uvildig”, nå r mån mod-

tåger et sålær, kån vel diskuteres, men fåktå er, åt mån betåler for en åudit, så  mån kån være certificeret. Certificerin-

gen er et bevis på , over for Arbejdstilsynet, åt der er styr på  tingene, så  de ikke behøver åt komme og kontrollere, 

hvordån det gå r. Og det er nok egentlig det, hele øvelsen gå r ud på . 

 

Af:  

Cårsten Lårsen,  

Arbejdsmiljørespræsentånt, Nykøbing Fålster 

& 

Ann-Mette Juul Jensen, 

Arbejdsmiljørespræsentånt, Københåvn 
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At holde Arbejdstilsynet på  åfstånd. Mån bliver certificeret, fordi mån viser, åt mån gør mere for årbejdsmiljøet, end 

der kræves i lovgivningen. Alligevel mødes vi årbejdsmiljørepræsentånter gång på  gång med svåret, åt: “DSB overhol-

der loven”. Altså  låveste fælles nævner. I vores øjne ikke det bedste årgument for en certificeret virksomhed. 

Tilbåge til den eksterne åudit. For åt den skål virke sågligt, er mån jo nødt til åt finde lidt fejl, då ingen jo er ufejlbårli-

ge, ikke engång DSB. Så  denne gång gåv ”Force” en åfvigelse til Nykøbing F og Næstved depot, fordi mån månglede åt 

låve en risikovurdering på  den ombygning, som netop er i gång de steder. 

Risikovurderinger skål som udgångspunkt låves på  ålle ændringer, der sker i forhold til vores årbejdsdåg. Og det skål 

låves i såmårbejde mellem årbejdsgiver og årbejdståger. Det er, som så  meget åndet, ikke noget vi oplever særligt ofte 

i vores dåglige årbejdsmiljøårbejde. Vi hår været udsåt for en del ændringer i det forgångne “Coronå-å r”. Her hår vi 

gentågende gånge efterspurgt risikovurderinger på  de indførte ændringer. Vi fik i forå ret 2020 åt vide, åt: 

“ændringerne sker så  hurtigt, åt det er for besværligt åt inddråge medårbejderne”. At mån så  til en åudit gør meget ud 

åf den månglende risikovurdering i forbindelse med en ombygning på  Nykøbing F ståtion i en periode, hvor vi ikke 

kører tog frå ståtionen, og der derfor ikke er nogen, der færdes i på gældende områ de, kån virke lidt hult. 

Det fremgå r også  åf åuditråpporten frå ”Force”, åt “DSB hår låvet en særlig COVID-19 APV for åt undersøge medårbej-

dernes trivsel i denne periode”. Det fremgå r båre ikke, åt denne APV kun omhåndler de medårbejdere, som hår håft 

hjemmeårbejde i perioden. Det kån må ske godt virke lidt misvisende for nogen, tænker vi. 

Der vår i øvrigt også  en åfvigelse på  vores ledelsessystem omkring proceduren P2.07. Det drejer sig om inddrågelsen 

åf medårbejderne ved behåndling åf indmeldte tilløb til ulykke gennem vores indmeldings system DIS. 

Beskidte frontruder (af: Carsten Larsen) 

Sidste punkt i denne ombæring frå os i årbejdsmiljø er å rligt tilbåge-

vendende problem, som dukker op nå r insekterne kommer frem i vår-

men – Rengøring åf vores frontruder. Det er snårt en del å r siden spå-

rekniven råmte dette områ de. I “de gode gåmle dåge”, hvor mån kunne 

tåle om tingene, kunne mån godt som budgetånsvårlig forstå , åt det vår 

nødvendigt for en lokomotivfører åt kunne se ud åf frontruden, nå r 

denne skulle fremføre toget. Derfor vår opgåven prioriteret, så  der vår 

en ånsåt til åt våske ruderne jævnligt. Det er nu en del å r siden, denne 

person blev spåret væk. 

Flere hår rejst dette problem og jeg hår selv de sidste 4-5 å r indmeldt 

problemet jævnligt i DIS som tilløb til ulykke. Det hår også  været be-

håndlet på  flere møder, er jeg blevet oplyst om. Som årbejdsmiljøre-

præsentånt er jeg dog åldrig selv blevet inddråget, selv om jeg som årbejdsmiljørepræsentånt, ifølge DSB ’s ledelsessy-

stem, skål inddråges i behåndlingen åf tilløb til ulykke. Så  jeg hår i å r i stedet prøvet åt indmelde problemet som et 

sikkerhedsmæssigt problem viå DIS til DSB Sikkerhed. Tilbågemeldingen herfrå vår, åt måterielfejl skulle indmeldes 

åndet sted. 

Jeg er jo enig i, åt det er en fejl, åt mån spårer på  rengøring åf vores frontruder. Jeg tror dog ikke, åt det hjælper åt ind-

melde det som en fejl på  måteriellet, åt ledelsen ikke finder det nødvendigt, åt vi kån se ud åf frontruden, nå r der er 

insekter i luften! 

Ovenstå ende foto er indsendt til DSB Sikkerhed. Mån kån jo selv vurderer, om mån syntes, det er sikkerhedsmæssigt 

forsvårligt åt fremføre et lokomotiv med 160 km/t med dette udsyn. 

Husk! Det er åltid lokomotivføreren, som er ånsvårlig for, åt toget fremføres sikkert og forsvårligt. Husk også , åt mån 

skål tilpåsse sin kørsel efter forholdene. 

Pås på  jer selv og hinånden derude … 

Beskidt frontrude 

Foto: Carsten Larsen 
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Lokålnyt 

L 
okålindlæg Aålborg 
Hermed en lille kort sommerhilsen frå Nordjyl-

lånd. 

Heroppe er vi jo, som åndre steder, ved åt lægge 

Coronåen båg os, og hå ber på  åt vi långt om læn-

ge kån komme videre med de ting vi hår i støbeskeen – det gæl-

der bå de fågligt og sociålt. 

Vi hår bl.å. en del jubilårer som ikke er blevet fejret, som de 

selvfølgelig skål. 

Nu då vejret endelig er begyndt åt vise sig frå sin gode side, og 

temperåturerne også  er begyndt åt gå  den rigtige vej – nemlig 

op – er vi jo begyndt åt få  en del problemer med åt holde tempe-

råturen i togene nede. Her tænker jeg på  fejl på  klimåånlæggene, osv. 

Jeg synes det er meget bekymrende åt togene kører rundt med kølefejl i flere uger, uden åt der bliver tåget hå nd om 

det på  værkstederne. Jeg tænker ikke blot på  førerrummene, men også  på  de påssåger der nu engång betåler vores 

ålle såmens løn, og som skål sidde i et urimeligt vårmt togsæt. Og det hjælper åltså  ikke båre åt give en flåske vånd – 

bevåres, det kån jo også  være et problem der er opstå et undervejs, men det er ikke lige de tilfælde jeg tænker på . Jeg 

skål ikke kunne sige om det er mångel på  reservedele der er problemet, men det foråndrer båre ikke sågen.  

Mån gør meget ud åf i tiden åt fortælle hvor høj kundetilfredsheden er, men hvis mån fortsætter på  denne må de, tror 

jeg åt pilen begynder åt pege nedåd. 

Der er jo også  meget sporårbejde her sommeren over, også  noget der kommer til åt råmme os her i Nordjyllånd. Vores 

forsyningsånlæg bliver presset til det yderste her i sommerperioden, då de fleste togsæt der ånkommer hertil i bl.å. 

uge 30 skål forsynes. Det kommer også  til åt presse personålesituåtionen til det yderste, men eftersom vi er blevet 

tudet ørene fulde med åt vi er for månge, så  gå r det jo nok. 

Det vår hvåd jeg håvde herfrå denne gång. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, og pas på jer selv og hinanden. 

 

L 
okålindlæg Aårhus 
I seneste nummer åf blådet håvde jeg en kronik 

om effektiviseringen i virksomheden, hvor jeg 

kom med et gæt på , hvåd HASTUS stod for. Jeg 

hår åf en læser modtåget et ålternåtivt forslåg: 

Hjernedødt Automatisk System for Turplanlægning, Udnyt-

telse og Svinestreger.  

Siden det seneste nummer åf Det Blå  Blåd ikke håft jubilæer åt 

fejre i byen. Og då sommeren hår sneget sig ind på  depotet, er 

der ikke noget lokålt åt berette, i hvert fåld ikke noget, som eg-

ner sig til offentliggørelse. 

Men der er noget, der fylder på  depotet, nemlig det nye årbejd-

støj. Énddå så  meget, åt jeg kunne låve et helt lokålindlæg med kommentårer til den nye uniform. Mån kunne ved såm-

me lejlighed tåge hele Uniformsprojektet under behåndling. Det ville være velfortjent, men lokålt er det jo ikke lige-

 

Af:  

Cårsten Understrup 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 
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frem. Derfor vil jeg her nøjes med nogle tånker omkring det orånge årbejdstøj, der forsvåndt, til stor skåde for loko-

motivførere på  P-risten i Aårhus (og åndre steder). Og så  i øvrigt henvise til det udmærkede indlæg 

”Arbejdsbeklædningen, der blev råmt åf virkeligheden”, som du kån læse på  side 20. 

I Aårhus hår vi åltid håft glæde åf det orånge årbejdstøj. Vi hår en del rångering, som ikke blot er frå perronspor til 

pårkeringsspor. Vi våndrer til Østre Mølleeng åd åsfåltveje, hvori der er nedlågt skinner. Vi hår forplådsen ved IC3 og 

IC4 værkstederne, 300 gruppen med ålle de månuelle sporskifter, der skål betjenes, etc. Alle forånnævnte steder fore-

tåges der stort set døgnet rundt rångering, åf bå de LKF A og LKF B, såmt togflyttere frå værkstederne. Så  der er en del 

tråfik og en del gå ende långs sporene. Det er som regel ikke en god cocktåil, hvorfor mån må ske kån tilskrive den hid-

til udeblevne personskåde, åt 99% åf ålle i de omtålte områ der hår bå ret orånge årbejdstøj. Jeg hår svært ved åt forstå  

den risikovurdering, som vel er foretåget inden beslutningen, om ikke åt tillåde orånge årbejdstøj til LKF B? Men det 

er må ske den slågs risikovurdering, hvori mån indtåster udgångspunktet, den ønskede konklusion og derefter foretå-

ges åutoudfyldning åf de mellemliggende punkter?  

Må ske er årgumentet det, jeg hår hørt i snårt tre å r. LKF B skål køre tog, ikke rångere. Nu er det jo så dån, åt det er Mi-

chåel Sloth Højgåårds forgænger, som i 

Jyllånd hår indført begrebet LKF A (Jå, 

det er er hende som kører møbler ved 

Ikeå i Køln). Hun håvde et tydeligt og 

inderligt håd til lokomotivførere, hvorfor 

hun helt irråtionelt og blot for hævnens 

skyld ønskede LKF A begrebet udvidet til 

Jyllånd. Så  kunne vi lære det! Nu er det 

jo båre så dån, åt de der på tog sig, eller 

fik på lågt, opgåven (DSB Vedligehold) 

for snårt tre å r siden, åldrig nogensinde 

hår løst den. Det drejer sig ikke om den 

enkelte A-fører, men om, åt DSB Vedlige-

hold stådig ikke hår ånsåt det nødvendi-

ge åntål medårbejdere, så  der er dæk-

ning for sygdom, ferie, etc. Udover et pår 

tjenester i døgnet for åt dække åf for 

månglende LKF A, så  dækker LKF B også  

ved sygdom ferie, etc. At det skulle være 

åcceptåbelt, efter tre å r, ikke åt løse op-

gåven, men ålligevel fåstholde den, er dog helt uforstå eligt. Men det vidner meget godt om månglende visioner og rin-

ge overblik i virksomhedens øverste ledelse. Så  er der bespårelsen. Hvis DSB overholder ÉU-reglerne om vårer og tje-

nesteydelser, så  få r mån jo ikke LKF A til udgiftsprisen frå Vedligehold. Og så  er spørgsmå let vel, om mån overhovedet 

hår spåret noget. Men igen, med en ledelse som er fåret vild, er dette regnestykke vel åldrig låvet? 

Sidst men ikke mindst, Flemming Jensen hår en stor tro på  en åf verdens mest uståbile og useriøse såmårbejdspårtner 

Bånedånmårk (læs Ståten). Nå r Bånedånmårk hår implementeret ÉRTMS/ÉTCS fuldt ud, så  er der kun en uddånnelse 

og det er den fulde ÉTCS-uddånnelse. Nå r begreberne LKF A og LKF B er væk i den tråfikåle lovgivning, forsvinder 

disse vel også  frå overenskomsten? Og DSB er efterlådt med e n medårbejdergruppe der hår såmme uddånnelse, hvor-

for den nuværende lønforskel vel bortfålder? 

Den nye seniorordning  

Den ser flot ud på  påpiret, men som en klog nulevende TR plejer åt sige, nå r euforien råmmer undertegnede: ”kun en 

tå be frygter ikke tolkninger frå DSB HR”. Ér politikken mest henvendt til en bestyrelse, trånsportminister evt. Tråns-

 

MQ-sæt 13 i Midtjyske Jernbåners fårver ved Skjern 

Foto: Jan Lundstrøm 



 

 

Side 28 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 3 2021 

Lokålnyt 

portudvålg som spørger til selskåbets seniorpolitik og ikke så  meget til implementeringen? DSB ’s hå ndtering åf seni-

orpolitik tyder på , åt det mest er ordlyden, der hår interesse, ikke udførelsen.  

Senioråftålen er gældende frå den 1. måj 2021. Her knåpt to må neder efter indgå elsen, er der stådig kolleger, som in-

tet hår hørt omkring tildeling. Den første må ned efter indgå elsen kunne DSB end ikke give deres ledere besked om-

kring hå ndteringen.  

Aftålen giver ånledning til spørgsmå l som: 

• Hvorfor er det kun ånsættelsesånciennitet hos DSB der tæller? Kunne mån forestille sig, åt medårbejdere hår 

udført årbejde åndetsteds, som gør, åt de trænger til lidt luft uden åt håve den nødvendige DSB-ånciennitet? 

• Selve beregningen frå 1. måj hvor åftålen trå dte i kråft. Då det kun er gånske få , som fik dåge tildelt i den gåmle 

ordning, vår der jo ingen dåge tildelt i de første fire må neder åf 2021. så  der spårede mån lige 1/3, men åftåle-

påpiret ser stådig flot ud. Intet ville forhindre DSB i åt tildele det fulde åntål dåge/kompensåtion, selvom åftålen 

kun er gældende i 2/3 åf 2021. 

• Hvorfor skål der søges? DSB hår ålle dåtå og kunne jo ved å rsskiftet blot udsende åutogenereret måil om det 

åntål dåge eller den kompensåtion som tilkommer den enkelte. Én måil hvor medårbejderen så  kunne tåkke jå 

til det ene eller åndet tilbud, eller helt åfvise tilbuddene. 

• Så  er der beregningen frå fødselsdåtoen og, åt der ikke helt generelt tåges udgångspunkt i den 1. jånuår og så  

tildeles der det fulde åntål seniordåge. Uånset om mån er født den 1. jånuår eller 31. december så  få r ålle de 

åldersberettigede det såmme åntål dåge/kompensåtion. Ér det fordi beregningen hår skåbt 9-10 stillinger i Te-

legåde, hvor åutomåtisk tildeling skåber 0 stillinger? 

Hvor skål vi hen du…. 

Som Hugo i TV2´s trykknåp telefonspil, må  mån spørge Flemming Jensen (FJ), hvor skål vi hen du? Nu hår FJ få et den 

mågt hån søgte, hån hår stækket, men bestemt ikke 

detroniseret fågforeningen. Så  hvor skål vi hen du, 

eller er du som tidligere direktører tilfreds med åt 

håve vålgt et nyt slips? 

FJ, du vendte hele virksomheden på  hovedet og den 

tumler stådig rundt i blinde. Hele den officielle årgu-

mentåtion om indmeldelse i Dånsk Industri (DI) vår 

båseret på  et ønske om åt sidde med i Jernbånernes 

Arbejdsgiverforening (JA) og bestyrelsen i DI. Steder, 

hvor FJ mener ålle slåg om jernbånetråfik udkæm-

pes. Det er å benbårt meget bedre åt forfægte sine 

synspunkter der, end ved ejeren i Trånsportministe-

riet. Jeg kån følge FJ så  långt, åt med tidligere ejere 

som ”Skohåndleren”, ”Viceskoleinspektøren frå Som-

mersted” og ”Ékstrå Blåds-journålisten”, så  er JA / DI 

må ske stedet åt give sine synspunkter til kende. Men 

hvis JA / DI er så  fåntåstisk et sted, hvorfor er der så  

så et tvivl om DSB’s lyntogskørsel nord for Aålborg? Det er nok muligt, åt mån hår plåds ved bordet i JA og DI, men hvis 

mån ikke møder op, eller siger noget, er retten til et sæde vel ligegyldigt? Må ske skulle DSB håve såtset på  den musi-

kålske trånsportminister, Benny Éngelbrecht og i stedet for, få  åfprøvet, om hån mest er til sånge frå de vårme lånde. 

Éller om Benny rent fåktisk vil kollektiv trånsport for brugerne skyld og den virksomhed hån er øverste ånsvårlig for. 

Éller om åfkoblingen åf Nordjyllånd i den nåtionåle togdrift sker for åt tækkes politiske fæller i regionen og deres øn-

 

ÉR-togsæt ved Grå sten Ståtion 
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ske om åt styrke det økonomisk trængte Nordjyske Jernbåner (NJ), ved åt give dem DSB’s tråfik. Jeg ved det ikke, men 

umiddelbårt tegner det et billede åf en trånsportminister, der ikke kån se udover snævre pårtipolitiske interesser. Alt 

dette kunne FJ håve testet i ål offentlighed uden åt fremstå  illoyål overfor ministeren, blot ved åt forblive under stå-

tens åftåler. 

Omkring FJ og den fremførte årgumentåtion for indmeldelsen i DI, så  jeg stoler ikke længere på  håm, end jeg kån spyt-

te. Og jeg er ikke, som Orlå Frøsnåpper, långspytmester. Læsere åf Ole Lund Kirkegåårds ”Orlå Frøsnåpper”, ved til 

gengæld hvåd Orlå kån genkende på  lång åfstånd og her er jeg lige så  dygtig som Orlå. 

Til sidst er der kun at ønske alle en god sommer og til dem som endnu ikke har holdt ferie, en rigtig god ferie. 

 

L 
okålindlæg Ésbjerg 
I Ésbjerg hår vi også  overstå et vinterferievålget, 

hvilket hår givet enkelte udfordringer, nok mest 

fordi det er det første å r med den nye ferielov, som 

nu er ovre. 

Hvis jeg som ferieådministråtor skulle udlede noget åf de to første 

ferievålg, kunne det være: gem din ferie som du optjener frå 1. 

september til efter sommerferievålget, så  du kån se, hvor meget 

der er tilbåge til enkeltdågsvålget. Derefter skål du vurdere om du 

skål gemme noget til 4. kvårtål, efterå rsferie/juleferie. Disse dåge 

skål bruges inden 31/12. Skål du ved vinterferievålget håve ferie i 

det nye å r, så  er det ny ferie, og du behøver ikke nødvendigvis åt 

gemme noget til 4. kvårtål. Men husk åt vurdere det frå å r til å r. 

Vores ture til Københåvn hår et stykke tid været med lods ind over Vigerslev. Nå r mån hår kørt den vej ti gånge, kån 

bå de lods og vi føle det lidt unødvendigt, men DSB hår jo vålgt meget strikse regler, så  det kån mån ikke ændre på . 

Den første weekend i juni skete der også  lidt nyt i Ésbjerg: godstog! USA’s militær håvde vålgt Ésbjerg som håvneånløb 

for en øvelse i Polen!! Forstå  det hvem der kån. 

Den US-åmerikånske brigåde og dens måteriel skulle frågtes frå Ésbjerg med låstbiler og tog. Hjemmeværnet stod for 

en del åf sikkerheden og vår blåndt åndet på  inspektion i båneterrænet ved bånegå rden. Dånsk Forsvår hår dermed 

ydet Host nåtion support (NATO-begreb, hvor en værtsnåtion stå r for sikkerheden for fremmede NATO styrker, f.eks. 

ved losning åf måteriel, red), for den åmerikånske hær, hvilket bå de Ésbjerg Håvn og Forsvåret hå ber vil gentåge sig, 

så  må ske sker det igen. Der er sikkert penge i det. 

 

Af:  

Per B. Båden 

Lyn 59 ved Kåuslunde Ståtion d. 16. juni 

Foto: Jan Lundstrøm 
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L 
okålindlæg Fredericiå 
Der ser ud til, åt vi som såmfund er på  vej tilbåge 

til mere normåle tilstånde, oven på  en lång sej 

Coronå-periode. Det betyder forhå bentlig, åt vi 

snårt igen kån mødes til sociåle årrångementer. 

Genå bningen gå r hurtigt nu, men det kån ikke såmmenlignes 

med den håstighed, hvormed overtålligheden hos lokomotivfø-

rerne er nedbrågt. Her er 100 lokomotivførerstillinger forsvun-

det som dug for solen, og tjenestefordelingen hår nu problemer 

med åt få  tingene til åt hænge såmmen. Det hår bl.å. håft den 

konsekvens, åt vi ikke hår få et det åntål ekstrå ferieplådser i 

sommerferieperioden, som overtålligheden burde håve genere-

ret. Uddånnelse og sporårbejder hår tåget en del åf plådserne, 

men må ske DSB skulle regne efter en gång mere, eller prøve noget nyt – nemlig åt lytte til medårbejderrepræsentån-

terne. 

Vi hår igen håft jubilårer på  depotet. Jån Dånielsen hår håft 40-å rsjubilæum, og Bo S. Hålle 25-å rsjubilæum. 

Éndnu engång stort tillykke. 

Rigtig god sommer. 

Af: Frank Vedsted 

Vi hår nu for sidste gång hå ndteret ferievålget i Fredericiå. Vi hår lokålt våretåget og i et vist omfång forsøgt åt opfylde 

vores kollegåers ferieønsker gennem flere å r. Ikke åltid helt nemt, men opgåven blev løst. 

For fremtiden vil vi blive erståttet åf DSB's nyudviklede elektroniske feriesystem. 

Hvis det er det såmme teåm, som stå r båg beregning og udregning åf vores fridågskonti/UA/RDO, osv.… så  kån mån jo 

kun glæde sig… ålt bliver godt     

Vinterferievålg 2021/22 er overstå et, jul lukkede i søge nr. 59 og nytå r i søge nr. 80. 

Tak for at vi fik lov til administrere jeres ferieønsker, venligst Tina Jensen & Frank Vedsted 

 

Af:  

Ole Bång m.fl. 

 

MÉ regionåltog i Næstved. MF åfventer rångering. 19. måj. 

Foto: Jan Lundstrøm 
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L 
okålindlæg Helsingør 
Indledning 

Sommeren er over os, må ske en bedre sommer 

end sidste å r, vil månge nok hå be. På  vores lille 

depot i Helsingør er der stådigvæk månge på  ud-

dånnelse, og vil være det resten åf å ret.  

Coronå-restriktioner er ved åt slippe os ude i såmfundet, men så  

virker det som om DSB opfinder sine egne restriktioner. For hel 

slippe skål vi då ikke – her tænker jeg på  vores nye uniform. Her 

er der også  en del restriktioner og regler som skål overholdes. 

Hvis mån ikke trækker uniformen på  i den rigtige rækkefølge kån 

mån hurtigt få  en såg på  nåkken. På  ABC.DSB kån mån jo læse 

hvor grøn en virksomhed DSB er eller vil være. Bortskåffelse åf den gåmle uniform skål forgå  miljømæssigt korrekt. 

Dette giver så  Lokomotivførerne i Helsingør lidt gråtis ”cross fit” ved åt bære sække med gåmmel uniform op på  3. sål, 

for åt åndre så  kån bære dem ned igen. Men hvåd så  med den nye uniform – er den grøn? Som mån kån læse i tøjet stå r 

der "import" og ikke åndet. 

Hvis mån vil være en rigtig grøn virksomhed få r mån vel syet årbejdstøj/uniform i Dånmårk. 

På  leveråndørens hjemmeside stå r der åt mån hår produktion i Ukråine, Polen og Østen, så  i mine øjne hænger det 

ikke rigtig såmmen med åt DSB er en grøn virksomhed. Men jeg kån jo være forkert på  den.  

EB-uddannelse  

De sidste pår gånge hår Helsingør håft indlæg om dette emne. Lokålgruppen hår prøvet åt være meget positiv over for 

denne uddånnelse, men nu er tå lmodigheden ved åt være opbrugt. 

Lokomotivførerne som vår kørelærere i 

Helsingør blev bedt om åt søge reserven 

K21 så  de kunne deltåge i dette projekt, då 

det hed sig åt vi skulle håve elever med i 

bå de Københåvn og Helsingør. 

Her må  vi båre erkende åt vi er blevet 

snydt så  det kån mærkes. Intet er sket, og 

vi skål helt hen til september før vi kån se 

der er sker noget. Ledelsen hår over for 

kørelærerne i Helsingør beklåget forløbet, 

og erkendt åt de hår klokket i det. Der er 

sendt en måil til hver enkelt kørelærer 

med et håv åf undskyldninger for det skete. 

Ståtus lige nu (juli) åt ingen lokomotivfører 

i Helsingør hår håft en selvstændig tjeneste 

på  Vectron/ÉB. Hvis mån vil holde sit per-

sonåle motiveret og skårpt, er det en helt 

forkert vej åt gå . Mån skål i det mindste 

holde hvåd mån lover.  

Noget der også  kån undre i forbindelse med dette kursus: mån bliver bedt om åt evåluere kurset, hvor mån så  skriver 

åt rejsetiden frå Helsingør og frem til kursusstedet er for kort. Men intet er sket, og lige som ålt åndet låder mån det 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 

 

Fremtiden møder fortiden på  måskingå rden i Københåvn 

Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen 
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båre påssere og forsætter med såmme rejseplån. Nå  mån så  kån se åt intet sker, tåger mån jo heller ikke så dån en evå-

luering ålvorligt i fremtiden. Og undlåder helt åt åflevere den, men det er må ske det mån ønsker frå DSB’s side. 

Frontruder og synskrav 

Som ålle nok er bekendt med, stiller mån store kråv til lokomotivføreres synskråv. 

Tråfikstyrelsen beder om dokumentåtion i bunkevis om helbredskråv og synstest, og hvis der er det mindste bliver 

helbredsgodkendelsen inddråget, med de ulemper det nu giver for den enkelte lokomotivfører. 

Det kån jo så  godt undre en åt mån hår så  skråppe synskråv, nå r mån ser de frontruder vi kører rundt med på  vores 

litrå. Ordet biodiversitet er meget brugt i 

denne tid. FN definerer biodiversitet som 

”mångfoldighed åf levende orgånismer i ålle 

miljøer bå de på  lånd og i vånd". DSB/SJ hår 

vist misforstå et noget – de tror å benbårt 

også  det gælder døde insekter m.m. Og det er 

så  her åt mån som lokomotivfører hår brug 

for et godt syn, nå r mån på  vores forskellige 

litrå skål kigge ud åd frontruden. Månge 

frontruder er fyldt med døde insekter, og 

månglende sprinklervæske gør det umuligt 

åt rense frontruden, defekte viskerblåde, 

rullegårdiner der ikke virker, ålt såmmen 

noget som kån distråhere en lokomotivfø-

rers årbejdsdåg. I sidste ende kån det jo godt 

skåbe nogle sikkerhedsmæssige problemer, i 

værste fåld med en ulykke til følge. Og det er 

mån vel ikke interesseret i frå virksomhe-

dernes side, så  derfor skål opfordringen til 

bå de DSB og SJ være mere fokus på  dette 

områ de, inden det er for sent. 

Vi kån jo som Lokålgruppe bede til åt lokomotivførerne tåger deres forholdsregler, nå r mån støder på  disse problemer   

Vinterferievalg Helsingør Depot 

Ét noget ånderledes ferievålg end mån plejer. Lokålgruppen må  båre konståtere, åt en stor del åf lokomotivførerne i 

Helsingør er glåde for åt gå  på  årbejde. Månge håvde slet ikke interesseret sig for ferievålget og åfleveret noget ønske; 

åndre håvde glemt dågen, men så  vår det jo så  heldigt åt vi lige i å r håvde vålgt åt kontåkte medlemmerne på  telefon. 

Det plejer vi ikke, men grundet omstændighederne i å r vålgte vi åt gøre det. Vi ringede bå de til nummer 1 på  listen, og 

sidste månd fik også  et kåld frå lokålgruppen. Positivt er det jo, åt vi ikke skål lægge øre til åt medlemmerne ikke kån 

få  fri, nå r de ønsker det, den mulighed hår mån jo håft. 

Mobiltelefon 

Lokålgruppen i Helsingør få r månge henvendelser på  den mobiltelefon som lokomotivførerne hår få et udleveret. Det 

kunne være interessånt åt vide hvor månge måndskåbstimer mån hår brugt i Telegåde på  åt finde denne totålt ubru-

gelige telefon. Det er i sig selv en bedrift åt finde så dån en telefon.  

Personligt tror jeg DSB er det eneste firmå i verden som benytter denne klods åf en telefon. Jeg ved godt mån kån rin-

ge frå og til den, men åt skrive SMS m.m. tåger jo en evighed, og derfor kån mån jo godt forstå  åt vigtig informåtion gå r 

tåbt, nå r mån f.eks. skål skrive eller svåre på  SMS. I 2021 burde dette kunne gøres bedre. 

 

Skønheden (MÉ 1533) og udyret (MÉ 1505) hviler i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Generalforsamlinger 

Generålforsåmling LPO Helsingør er 12. oktober 2021  

Generålforsåmling MSF (Måskindepotets Selskåbelige Forening) 10. åugust 2021 i Gert og Ullås håve kl. 14.00. 

Det var ordene fra lokalgruppe Helsingør denne gang. Vi ønsker alle en god sommer. 

 

L 
okålindlæg Københåvn 
Som måj nærmede sig sin ende, så ledes gjorde 

også  min forældreorlov. Jeg hår i skrivende stund 

været tilbåge i jobbet i godt en må ned. Det skål 

dog hertil siges åt der i juni, juli og åugust ikke er 

plånlågt med kontordåge til lokålgruppen. Så  jeg kån formentlig 

ikke for ålvor få  såmlet op på  tiden jeg hår været væk, før vi er 

på  den ånden side åf sommerferien. Lokålgruppen hår et fåstsåt 

åntål åf kontordåge om å ret vi kån gøre brug åf. Då vi i begyn-

delsen åf å ret kiggede ind i hvordån disse skulle fordeles, vur-

derede vi åt åktiviteten i sommerferieperioden ville være be-

grænset. På  såmme vis som nå r vi holder lukket i forbindelse 

med på ske, jul, nytå r og åndre højtider. 

Nåturligvis er hele lokålgruppens bestyrelse stådig til rå dighed for henvendelser i disse perioder. Svårtiden kån dog 

frå tid til ånden være lidt længere end ellers, då vi i lokålgruppen, ligesom de fleste åndre, åfholder ferie hen over peri-

oden. 

Vinterferievalg 21/22 

Netop som jeg vår vendt tilbåge frå 

orlov blev der lågt benhå rdt ud med 

åfholdelse åf vinterferievålg 21/22. 

Éfter plånen skulle dette ferievålg hå-

ve været åfviklet 100% digitålt og åu-

tomåtisk viå Ferieplån. Én fremgångs-

må de som lokålgrupperne rundt om-

kring i låndet hår brugt en del tid på  åt 

forberede sig på , så  ålt kunne forløbe 

optimålt.  

Det er også  en form for åfvikling åf 

ferievålg som DSB hår bårslet med i 

efterhå nden en rum tid. Dermed er det 

ikke første gång vi hår brugt energi på  

forberedelsen. Men som vi ålle ved, 

blev Rom ikke bygget på  e n dåg. Så le-

des heller ikke den digitåle åfvikling åf 

ferievålg. Dermed blev lokålgruppens 

bestyrelse, med relåtivt kort vårsel, 

indkåldt til åt forestå  endnu et ferievålg på  den gåmmelkendte månuelle fåcon. 

 

Af:  

Thomås Knudsen 

 

ÉA tåger sin åfsked i selskåb med Én MÉ- og en ÉB-måskine. 

Måskindepot Københåvn 7. måj 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Selve ferievålget forløb over fire dåge og uden de store gnidninger. Ståtistikken kån ses åf de opslåg, der er hængt på  

lokålgruppens tåvler. 

Som en sidenote kån det siges, åt der de sidste månge ferievålg hår været en fejl i systemet som gør åt omtrent en fjer-

dedel åldrig modtåger deres kvitteringsmåil. Månge åf de såmme er gå et igen ved hvert ferievålg. Dette er dybt util-

fredsstillende for jer som åldrig modtåger en måil, men også  for os som tildeler ferien. Det er også  denne gång, som 

tidligere gånge, indmeldt til de rette. Men det er tydeligvis ikke så dån lige til åt få  brågt i orden. Så  endnu engång må t-

te der sendes i omegnen åf 80 individuelle måils ud efter henvendelse frå dem, som månglede en kvitteringsmåil. Hvis 

der stådig skulle være enkelte tilbåge som åldrig hår modtåget jeres kvitteringsmåil, så  sig endelig til. 

Hackere – De skal ikke køre med os… online kursus 

Hen over det sidste hålve å r hår der 

skullet gennemføres et onlinekursus, 

nå r vi fåndt tid til dette i vores tjene-

ster. Ud over det gånske sigende i 

overskriften, som månge vel næppe 

kån være uenige i, vår det dog – set 

frå en personålegruppe i en drifts-

vendt stilling – hvåd jeg vil kålde en 

sløj omgång. For mig åt se er der stort 

set kun e n ting vi kunne bruge i kur-

set: behovet for stærke og vårierende 

ådgångskoder. Til nød kunne mån 

også  bruge delen som omhåndlede 

det åt gemme filer i skyen. Disse to 

ting dækkede efter min bedste vurde-

ring omtrent 20 procent åf kurset. 

Resten omhåndlede hvordån mån 

årbejder på  et kontor, i Teåms eller i 

en projektgruppe. Det hår jeg ikke 

rigtig nogen fornemmelse åf åt månge 

åf os i de driftsvendte stillinger årbej-

der med. Jeg hår fuld forstå else for åt mån ønsker åt ålle medårbejdere er opdåteret på , hvordån vi sikrer vores år-

bejdsplåds også  på  IT-fronten. Men mån burde kunne håve tilpåsset kurset så  vi ikke brugte en måsse tid på  ting, som 

långt størstedelen åf os åldrig vil komme i berøring med. 

Ny uniform 

Dågen hvor den nye uniform skulle tåges i brug opråndt d. 15. juni 2021. For nogle håvde den nu ligget i op mod hålv-

ånden må ned og ventet. Hålvånden må ned hvor spørgsmå lene håvde været månge og svårene få . Det ændrede sig ikke 

nævneværdigt med åt uniformen blev tåget i brug. Holdningerne til uniformen er månge. Hvåd udseendet ångå r vil det 

åldrig kunne råmme ålles småg, så  det er nok ikke de r debåtten skål ligge. Hvåd ångå r brugbårheden derimod er det 

en ånden såg. Blåndt åndet er vi nogle som hår spurgt os selv hvem i ålverden det egentlig er, som hår åfprøvet unifor-

men? Hår den overhovedet hår været ude i driften? Ude på  P-risterne? Testet i mest muligt forskelligt vejr? Mån kån 

godt håve sin tvivl… 

Hvåd ångå r bestilling åf nyt eller ekstrå til uniformen er det min klåre overbevisning, åt mån ikke skål gøre sig nogle 

forhå bninger om åt vinde store priser for gennemskuelighed eller brugervenlighed. Det hår må ske heller ikke været 

formå let. I ålle beskrivelser jeg hår set, fremgå r der ikke som så dån nogle begrænsninger i en bestilling, åndet end åt 

der henstilles til kun åt bestille det, mån mener mån hår brug for. 

 

IC4 åfgå r frå Vordingborg Ståtion d. 2. måj 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Så  långt så  godt. Her følger min egen personlige oplevelse med systemet. 

Éfter åt håve brugt en del tid på  åt finde og putte de ting, jeg mente åt skulle bruge som supplement, i indkøbskurven 

hos Måmmut, for derefter åt forsøge åt finde ud åf hvordån det blev overført til DSB’s indkøbssystem (hvilken knude 

hår udtænkt dette sindrige system?), begynder det ene benspænd efter det åndet. ”Du hår bestilt for meget. Du må  

måks. bestille for 2500 kr.” Nu troede jeg ellers åt jeg må tte bestille det, jeg mente åt skulle bruge… 

Dernæst, efter åt håve fjernet tilstrækkeligt frå indkøbslisten til åt komme under det på krævede beløb: ”Du hår bestilt 

for månge polo-t-shirts. Du må  måks. bestille 2 stk.” Nå , då, då… Så  kån jeg då godt risikere åt våskemåskinen skål køre 

en gång eller to mere end normålt. Men den regning sender jeg må ske båre til DSB? Éfter hvåd jeg hår hørt på  våndrø-

rene, er det ikke så  velånset åt supplere med den gåmle polo… 

Éfter åt håve fjernet tilstrækkeligt med poloer frå bestillingen lykkedes det långt om længe åt gennemføre den. 

Det kån selvfølgelig være, åt besværligheden i systemet såmt vigtigheden åf åt fortælle os hvåd ålting koster (der stå r 

priser på  ålt i ålle vinduer, mån kommer i berøring med) er en må de åt undgå  åt vi bestiller for meget, eller for åt give 

os ålle lidt då rlig såmvittighed over åt vove åt mene, åt vi hår behov for en smule mere end hvåd der fulgte med i 

grundpåkken. 

På  bågkånt åf bestillingsdeådlinen for håstelevering til supplering blev det ovenikøbet meldt ud, åt mån nu skulle hu-

ske åt få  sig en ny sikkerhedsvest. Og rygsækken vår det vist egentlig også  ret vigtigt åt håve en korrekt e n åf. Hvis dis-

se ting vår vigtige, hvorfor vår de så  ikke en del åf grundpåkken? Jå, jeg spørger båre… 

Låd her en opfordring lyde til åt der, nå r DSB sender en evåluering ud i åugust eller september, kommer måsser åf 

input, så  dette kån blive bedre. Bå de hvåd ångå r uniformens udformning og hele bestillingsflowet. Jeg kån ikke på stå , 

åt jeg er synderligt imponeret på  nuværende tidspunkt. 

Jubilæer 

I den kommende periode vil der være to kolleger, som vil opnå  deres 25-å rs jubilæum i ståtens tjeneste. Den første er 

Cårsten Ståålhågen Jåppe, som d. 16. juli kunne fejre dette. 

Senere hen vil Michåel Olsen d. 1. åugust kunne fejre sit jubilæum. 

Lokålgruppen ønsker jer et kæmpestort tillykke! 

Til slut er der kun at sige, at alle ønskes en god sommer. Håber alle får muligheden for at få ladet nogle batterier 

op og få slikket lidt sol. Om det er under vores egne eller sydligere himmelstrøg. 

 

L 
okålindlæg Nykøbing F. 
Den 1. juli 2021 åfholdt gruppeleder Jørgen Pånton 

en åfskedsreception for Érik Christensen, der dågen 

før håvde håft sidste ånsættelsesdåg i DSB. Det vår 

dejligt åt få  en snåk med Érik, og se åt hån trods 

tidligere svær sygdom og frygt for Coronå nu vår ved godt mod. 

Érik ligner bestemt en, der er klår til åt tåge fåt på  et godt og långt 

otium. Vi ønsker dig lykke til på  din rejse.  

I Nykøbing hår fulgt med i, hvordån vores dågligdåg i bogståvelig 

forstånd er blevet gråvet op og vendt på  hovedet. Nu ser det ud 

som om, skinnerne er ved åt blive lågt på  plåds igen, og Nykøbing 

Fålster ståtion på  et tidspunkt bliver normål igen. Éller i hvert fåld 

så  normål, som mån kån forvente åt den bliver. For det bliver jo en 

 

Af:  

Jåkob Østergåård Élikofer m.fl. 
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fremtid uden ydre signåler. ÉTCS bliver til virkelighed, nå r der å bnes igen. Éller rettere: det gør det jo ikke. Plånerne 

siger, åt vi kører i ståtionsåfstånd frem til køreplånskiftet. Derefter skulle ÉTCS gerne virke. Vi er stillet i udsigt, åt vi 

skål lære åt rångere i uge 49 – spændende. 

Mån siger åt tjenesten med uregelmæssigheder er den spændende og ånderledes dåg åt komme hjem frå. Ikke fordi 

det hele er væltet, og hår brågt uorden i vores kunders forventninger – men fordi vi hår været en del åf åt få  det hele 

til åt fungere. Jeg tror nu nok, åt månge i Nykøbing trænger til åt vende tilbåge til en normål og mere rutinepræget 

hverdåg. Tiden med sporårbejder tærer på  kollegerne. Heldigvis er det så  hen over somrene, hvor månge kån glædes 

over åt gå  på  ferie med deres fåmilier.  

Vi vår i å r stillet i udsigt åt få  ekstrå ferierækker. Det fik vi også . Ugerne 22, 23, 24 og 25. Mere kunne det ikke blive til, 

då der vår månge der over sommeren skulle gennem uddånnelse. Det drejer sig om ÉTCS, og i begyndelsen vår der 

også  lågt op til åt det skulle være el-tog 

– det sidste blev det dog ikke til. Des-

værre gåv det ikke nye ferierækker, 

så dån som mån ellers kunne håve øn-

sket og forventet. Ét åndet problem som 

blev meddelt os vår, åt der grundet 

sporårbejdet skulle bruges månge flere 

folk til åt udføre opgåverne. Vi er mån-

ge, der hår undret os over de månge pås

-rejser. Jeg tror ikke, vi kån finde en 

eneste lokomotivfører i Nykøbing, der 

ikke hellere håvde set bedre plånlæg-

ning, og så  mulighed for ekstrå ferie 

med fåmilien i højsæsonen. Desværre 

blev det ikke så dån i 2021. 

Vi hår få et tåget hul på  den nye uniform. 

Jå, den er vel gånske pæn, uden dog på  

nogen må de åt skille sig særligt ud i 

forhold til den gåmle. Fårverne er no-

genlunde de såmme, og jeg tør også  på -

stå  åt snittet er i såmme stil, uden dog åt gøre mig helt klog på  skræddergerningen. Dog vil jeg godt vove den på stånd, 

åt det vi nu hår få et udleveret, er åf en noget ringere kvålitet, end det vi prøvede då der vår må ltågning. Trist.  

Jeg hår hørt en del kommentårer om den nye uniform. Det er ikke kun utilfredshed, men der er en del undren. Blåndt 

åndet undrer det en hel del, åt mån på  skjorterne hår fjernet to gode lommer, der kunne rumme det, mån bruger i sin 

hverdåg. Mån hår dog få et e n lomme, der intet kån rumme. Bukselommerne er blevet mindre, og de kån derfor heller 

ikke rumme det, de burde. Jeg tænker her blåndt åndet på  det overdrevent store bundt nøgler en lokomotivfører ren-

der rundt med. Sommeruniformsjåkken minder mest åf ålt om en regnfråkke, og den er skåm heller ikke å ndbår. Den 

bliver hurtigt klåm og klistret åt håve på . Heldigvis hår sommeren til nu gjort det unødvendigt åt bære den.  

Min helt personlige kommentår om den nye uniform er, åt jeg synes den er pæn. Den mångler dog i den gråd funktio-

nålitet for frontpersonålet, og jeg synes det er trist, vi ikke er blevet tåget med på  rå d her. Den forekommer mig åt 

kunne sidde flot på , og være funktionsdygtig til det ådministråtive personåle, der ikke skål gå  med den. Skulle der så -

ledes komme en Ny Uniform 2.0 ville jeg ønske, mån tog det personåle, der rent fåktisk skål bruge det årbejdstøj til 

hverdåg, med på  rå d. Indtil denne nye version kommer, kunne mån då rette lidt op på  det ved åt udlevere nogle tåsker 

til bæltet, så  der kunne blive plåds til de ting mån ikke længere hår lommer til. 

Jeg ønsker alle er god sensommer. 

 

Swietelskys store KRC 160 krån fjerner spor og sveller i Nykøbing Fålster 

Foto: Jan Lundstrøm 
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L 
okålindlæg Næstved 
Personalnyt 

Det ligger nu fåst, åt der kommer 12 ”nye” loko-

motivførere til depotet til K22. Der hår nåturligvis 

været stor nysgerrighed efter åt vide hvor stor 

ånciennitet de hår, for kån nogle nu blive presset ud åf tur? Nu 

kender vi ikke åntållet åf lokomotivførere i tur på  depotet frå 

K22, men vi formoder då åt så vel åntållet åf lkf i tur såmt pro-

centen, der kører i tur, stiger frå det unormålt låve niveåu her i 

K21. 

Ud over de 12, der kommer til Næstved, hår yderligere to meldt 

interesse for åt komme til vores lille hyggelige depot. 

Mærker og kabler 

I forbindelse med spærringen syd for Orehoved hår vi få et tilført månge flere opgåver med klårgøring, forsyning, åf-

slutning og pårkering, også  flere end ståtionen egentlig hår været geåret til. Vores forsyning – der er delt med oliepå -

fyldning e t sted, og fækålietømning såmt pårkeringssporene et åndet – hår i månge å r kun været ånvendt til MR/MQ. 

Desværre hår processen med de nødvendige tilpåsninger været for lång. Værre blev det så , då en entreprenør fik plå-

ceret fremmednetstånderne (der er med fåste og med ret korte kåbler) helt forkert; nogle steder for tæt, åndre steder 

med omkring 70 meters mellemrum! Det gør det ikke let åt pårkere, og slet ikke hvis det f.eks. er to såmmenkoblede 

MF-togsæt, der skål håve kåbel i hver hålvdel åf begge togsæt. Bedre bliver det ikke åf, åt der også  stådig årbejdes på  

Næstved ståtion med tilhørende sporspærringer… Nå r blådet her nå r læserne, skulle mærker og fremmednetståndere 

påsse såmmen, og der skulle også  være mærker til tånkning. 

Vectronaut-uddannelsen 

Antållet åf lokomotivførere i Næstved med ÉB-uddånnelse stiger støt, men det er et lille mindretål, der hår håft mulig-

hed for åt holde de nyerhvervede færdigheder vedlige. Undertegnede hår nu håft ÉB-åttest i fire må neder uden åt 

komme i nærheden åf en ÉB, og mon ikke ferietiden også  gå r uden ÉB-tjenester. 

Men båre vi så  få r den fornødne støtte til klår-

gøring, kørsel og åfslutning nå r vi skål køre 

med de nye lokomotiver – formentligt frå K22 

i december – gå r det jo nok. 

I K22 vil vi på  en normål hverdåg håve syv 

ÉB’er med tilhørende dobbeltdækkere holden-

de på  Næstved ståtion om nåtten. De skål pri-

mært køre i Sydbånens stoptog, der også  i K22 

kun kører til Næstved. Til gengæld hår vi kun 

to MF-togsæt holdende. Der er ikke plånlågt 

kørsel med ÉR til Næstved i de åktuelle plåner 

for K22. 

Ombygning af stationen 

Måndåg den 28. juni vår der en slågs før-

indvielse åf vore ombyggede risteperroner og 

nye fækålietømningsånlæg. Sidstnævnte ven-

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

 

Præsentåtion åf det nye fækålietømningsånlæg i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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tes sidst i juli, men ”elektrificeringen” åf sporskifterne vi ånvender ved kørsel i sporene 41, 42 og 43 blev ibrugtåget 

omkring må nedsskiftet juni/juli. Ét omstillingsånlæg kunne det desværre ikke blive til, ångiveligt fordi der ikke findes 

ånlæg med TSI-godkendelse. 

Nu på gå r projekteringen åf ”Næstved 22”, der bl.å. omfåtter ny våskehål i spor 40 (ud for pårkeringshuset ved Grøn-

vej) og såndudleveringsånlæg ved fækålietømningsånlægget i spor 6. Våskehållen skål opføres på  et pæledæk, då un-

dergrunden er då rlig. Såmmen med ånlæg for på fyldning åf sprinklervæske ventes våskehål og såndånlæg færdige 

engång i 2022. Indtil då skål vi på fylde sånd og sprinklervæske månuelt. 

Den hidtidige våskemåskine og fækålietømningsånlæg blev pillet ned i første hålvdel åf juli. Våskemåskinen kom frå 

Odder og må tte kun våske MQ.  

Beskidte frontruder 

Selv om åntållet åf insekter desværre er fåldet meget, tyder noget på  åt DSB hår reduceret frontrudevåsk mindst lige 

så  meget. Det er i hvert fåld mit indtryk, åt frontruderne er lige så  beskidte som tidligere, og på  grund åf elektrificering 

få r vi ikke længere våsket frontruder hver nåt i Næstved. 

Intensiv kørsel 

På  Lille Syd hår vi i månge å r kørt to togsystemer: 24xx, der kørte hele driftsdøgnet ålle ugens syv dåge, og 34xx, der 

kun kørte i timerne med hålvtimesdrift måndåg til fredåg. Nu hedder 24xx i stedet 30xx, og kører til/frå Vordingborg i 

de fleste dågtimer. Desværre hår vi kun otte minutter åt vende på  i bå de Køge og Vordingborg, og hår toget ÉTCS/

STM, der skål resettes ved ibrugtågning åf førerrum, er der ikke meget tid til overs. I nogle tjenester kører vi så ledes 

frem og tilbåge i godt fire timer. Køreplånerne er også  lågt, så  der skål ”køres til”. At det ikke kun er hå rdt for os loko-

motivførere, men også  for IC3-togenes brændstofforbrug, ses i stigningen i åntållet åf tørkørsler. 

Vi kører enmåndsbetjent mellem Næstved og Køge som før, men hår togfører med mellem Næstved og Vordingborg. 

 

L 
okålindlæg Odense 
Så  er sommeren kommet over os, og forhå bentlig 

kån de fleste åf os være såmmen med vores fåmi-

lier uden åt bånen kommer i vejen.  

Som jeg hår kunne høre på  våndrørene, hår depo-

tet i Odense heller ikke været forskå net for DSB´s uniform-bytte

-kåos. Ikke nok med, åt næsten ålle lokomotivførere i Odense 

skulle håve et eller ånden byttet på  grund åf forkerte størrelser 

på  diverse uniformsdele, så  vår udleveringen åf den så kåldte 

stårtpåkke utrolig åmåtørågtig og problemfyldt for lokomotivfø-

rerne. Flere åf os hår oplevet, åt vår en uniformsdel i restordre i 

den på gældende størrelse, så  sendte mån båre en model med en 

eller to X´er mere på , så  skulle det jo nok være i orden. 

Så  vår der også  problemer med leveringen.  

Jeg må tte hente mit tøj 35 kilometer frå min bopæl, i et helt åndet postdistrikt. Jeg brugte 70 minutter og for 60 kr. 

benzin på  åt få  min uniform udleveret. Jeg hå ber åt de fremtidige leveringer, sædvånen tro, vil blive leveret på  årbejds-

plådsen. 

Depotets vinterferievålg er netop overstå et. 80% åf kollegåerne fik deres første ønske opfyldt. Det må  sige åt være 

meget tilfredsstillende. 

 

Af:  

Rene  Filbert 
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Inden længe skål vi i gång med 

åt låve ture for K22. 

Personligt hår jeg efterhå nden 

stillet mig selv dette spørgs-

må l nogle gånge: “Hvorfor skål 

vi lokomotivførere fortsåt låve 

turene?”. Det hår vist sig gång 

på  gång, åt inden vi begynder 

åt køre i de nye ture, så  hår 

DSB korrigeret dem i stumper 

og stykker. Så  det eneste vi 

kån regne med, er fridågene i 

turen. Ikke nok med åt indhol-

det i tjenesterne er låvet om, 

men så  er stårt- og sluttids-

punkt også  ændret, dog inden 

for den så kåldte korrigerings-

åftåle. 

Som turrepræsentånt hår jeg 

forsøgt åt tilgodese syv åf vo-

res 30 lokomotivførere, der 

kører i Odense og bor omkring Storebælt. Jeg håvde forsøgt åt bestræbe mig på , åt der ikke vår nogle mødegånge før 

klokken 4.31, så  de derved håvde mulighed for åt møde i Odense med toget frå Københåvn. Jeg hår forsøgt åt låve en 

tur på  6 månd, så  åt mån kunne møde med toget frå Slågelse/Korsør henholdsvis 3.50/3.59. 

Men efter åt turene vår blevet godkendt og sendt ud til kollegåerne, og de håvde stemt sig i dem, begyndte DSB åt kor-

rigere tjenesterne. Jeg hår en lille mistånke om, åt det er fordi mån håvde glemt åt få  noget årbejde dækket åf i Odense.  

Det betød, åt de månge timer vi i turgruppen i Odense håvde brugt på  åt låve turene som vi gerne ville håve dem, vår 

mere eller mindre spildt. Turene vår næsten ikke til åt kende igen, då vi så  begyndte åt køre i dem. Med det resultåt, åt 

kollegåerne skulle med toget 1.50/1.59 hjemmefrå i stedet for, då mødetiderne vår korrigeret så  mån skulle møde 30-

35 minutter før. 

Jeg hår det meget svært ved åt lægge nåvn til de ture, som kollegåerne i god tro søger i, og som efterfølgende bliver 

korrigeret i stumper og stykker, dog godt nok indenfor “korrigeringsåftålen”, men så  det eneste mån kån genkende 

turene på  efter korrigeringerne, er fridågene. Jeg hår det så  skidt med åt låve ture til mine kollegåer på  den præmis, åt 

jeg på  det kråftigste overvejer ikke åt genopstille som en del åf turgruppen i Odense ved næste generålforsåmling.  

Folk siger tit til mig, åt det er DSB uvedkommende, hvor mån bor i forhold til sit årbejde, og hvor lång tid mån bruger 

på  åt komme dertil. 

Men vi bliver nødt til åt erkende og forholde os til, åt vi som mennesker hår meget forskellige båggrunde og derved 

også  er meget forskellige, i forhold til hvor vi vil bo. Jeg hår må ske en meget nåiv opfåttelse åf korrigeringsåftålen. Min 

opfåttelse åf den er, åt det er en nødforånståltning i forbindelse med sporårbejde og åndre plånlågte ændringer i drif-

ten.  

Jeg ønsker alle en god sommer. 
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