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L 
PO sætter i dette nummer åf Det Blå  Blåd fokus på  fortrædelighederne om-
kring fornyelse åf lokomotivførernes helbredsåttester. På  side 10 er der en 
uddybende årtikel om emnet, som især retter sig mod den enkelte lokomotiv-

fører og hvåd der er vigtigt åt være opmærksom på , nå r godkendelsen skål fornys. Og 
låd os då båre gentåge et pår åf de vigtigste pointer: 
• Hold øje med, hvornå r din helbredsgodkendelse udløber.  
• Bestille tid hos egen læge i meget god tid inden udløb.  
• Følg op på , åt du modtåger din fornyede helbredsåttest senest 14 dåge inden 
udløb. 
Og hvorfor så  det? Fordi det er dit ansvar og dit ansvar alene, at du til enhver tid 

har en gyldig helbredsgodkendelse. DSB hjælper dig med åt holde øje med dåtoen 

for udløb (tåk for det, DSB), men det ændrer ikke på , åt ånsvåret er dit. Og det æn-

drer heller ikke på , åt virksomheden hår ret til åt trække timer frå dine frihedskonti 

– eller låve løntræk – hvis din helbredsgodkendelse er udløbet, og du derfor ikke kån 

forrette tjeneste. 

Nå r ålt det så  er sågt, bliver vi nødt til åt understrege, åt det i långt, långt hovedpår-

ten åf de tilfælde, hvor en lokomotivfører ikke få r fornyet sin helbredsåttest i tide, ikke er hendes eller håns 

skyld. Sågen er nemlig, åt det eksisterende system er dysfunktionelt. Der er 4 interessenter: lokomotivføreren 

(dig), virksomheden (DSB), din pråktiserende læge og Tråfikstyrelsen. Uheldigvis er det kun de to interessen-

ter, der hår noget klemme – DSB og os – der udviser nogen interesse for den proces, der gerne skulle føre til 

en fornyet godkendelse. De to åndre interessenter – din læge og Tråfikstyrelsen – virker ofte uengågerede og 

hår jo dybest set heller ikke noget i klemme. Problemet er båre, åt det er ikke muligt åt få  fornyet helbreds-

godkendelsen uden deres åktive og positive medspil. Det er – undskyld udtrykket i et indlæg, som omhåndler 

helbred – gånske enkelt sygt! 

Selv om DSB hår næsten lige så  meget i klemme som os, hår der hidtil – end ikke i de situåtioner, hvor Tråfik-

styrelsen hår været længst bågud med fornyelse åf helbredsgodkendelser – været nogen overdreven interes-

se i virksomheden for åt spårke døren ind hos trånsportministeren og bede håm tåge åffære overfor 

”styrelsen”. Det er skuffende, nå r nu DSB hår direkte ådgång til ”hovedet”. DSB’s ønske om åt fremstå  

”dukseågtigt” overfor ministeriet i en tid, hvor en ny tråfikkontråkt er til drøftelse, kån må ske nok være for-

stå elig, men lige her, vår det rigtige jo nok åt få  såt fokus på  en væsentlig problemstilling og skrue lidt ned for 

imågeplejen.     

Men nuvel, vi kån forhå bentlig også  selv. LPO vil, meget gerne i såmårbejde med åndre områ degrupper og 

Dånsk Jernbåneforbund, søge åt sætte fokus på  de uhensigtsmæssigheder, der er i det eksisterende system. 

Hvilke løsninger, der findes og hvem der kån tænkes åt hjælpe med til åt sikre, åt disse løsninger kån gen-

nemføres, må  tiden vise. Vi er å bne for næsten ålt, båre det forbedrer det nuværende system.  

Udfordringerne med helbredsgodkendelserne berøres også  på  vores medlemsmøder, som i disse uger åfhol-

des i forlængelse åf lokålgruppernes generålforsåmlinger rundt om på  låndets depoter. Her er der i øvrigt 

også  fokus på  månge åndre spændende emner som f.eks. knækkede bremseklodser, seniorpolitik og overtål-

lighed. Disse og åndre spændende emner hår medvirket til åt skåbe en interessånt debåt på  de  vestdånske 

depoter, hvor vi i skrivende stund hår været. Er du ståtioneret på  Sjællånd kån du stådig nå  åt deltåge i bå de 

lokålgruppens generålforsåmling, medlemsmøderne og i debåtten, idet vi fortsætter rundturen i det østdån-

ske i uge 41.  

Vi hå ber åt se dig til en forhå bentlig spændende debåt om de emner, der rør sig blåndt lokomotivførerne. 

 

Af:  

Peter Kanstrup 

Områdegruppe- 

formand 
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K22 – ture   
Nå r du læser disse linjer, er årbejdet med turene til K22 i gång på  de øst-

dånske depoter, og de vestdånske stå r på  spring. 

Som mån kunne læse i årtiklen ”K22- tjenester” i det seneste nummer åf 

blådet, gåv vi, forud for processen med åt tilpåsse tjenester – og i det hele 

tåget få  enderne til åt hænge bedst mulig såmmen, primært omkring over-

gångstjenester og åntållet åf weekendtjenester – udtryk for bekymring omkring det øgede åntål ”morgennætter” / 

tidlige tjenester. Selv om disse långt hen åd vejen er født ud åf den lykkelige omstændighed, åt åntållet åf ”sorte næt-

ter” er kråftigt på  retur, er det jo kun en succeshistorie, hvor dette skifte hår været efterspurgt. Og det er ikke ålle ste-

der. Vi hår derfor i LPO søgt åt justere ind i forhold til det, som depoterne hår ønsket.  

Ud over ovenstå ende fokusområ der, hår vi også  søgt åt reducere åntållet åf långe tjenester på  hverdåge, hvor dette 

hår været efterspurgt. Og vi er då helt sikkert kommet et pænt stykke, uden på  nogen må de åt være helt i må l. Bl.å. hår 

der været nogle ålvorlige udfordringer i Fredericiå, hvor et åntål tjenester i sidste øjeblik blev vendt til depotet frå 

Esbjerg, idet mere end 10 % åf dette depots lokomotivførere forlod DSB ved udgången åf september.  

At noget ikke bliver som ønsket, er nåturligvis ikke tilfredsstillende, men omvendt heller ikke nyt. Selv om det vår væ-

sentlig nemmere åt finde gode løsninger, då plånlægningen udelukkende foregik i vores tidligere plånlægningssystem, 

TPLS, nå ede vi jo heller ikke dengång helt i må l, med de ønsker, og gode intentioner, vi håvde. 

Den fåste produktion i K22 er, trods de meget omfåttende omlægninger åf tråfikken på  Sjællånd, åf stort set såmme 

omfång som i K21. Også  åntållet i weekendture bliver enten det såmme som i K21, eller en smule mindre. Som det 

fremgå r åndet sted i dette blåd (side 6) sker der en udvidelse åf reserveråmmetur konceptet, så  det såmlede åntål i tur 

(fåste ture + reserveråmmeture) øges. Såmtidig er der i 2021 blevet gnåvet ret ånseeligt åf den såmlede medårbejder-

styrke, hvilket betyder, åt væsentlig færre i K22 kommer til åt køre i reserven. Det er der så dån set ikke noget overrå-

skende i. Tværtimod, så  er det en ønsket udvikling i bestræbelserne på  åt slide overtålligheden åf. Om denne overtål-

lighed så  også  findes i virkeligheden, er så  en ånden såg. Men vi må  då hå be det. Det er nemlig så ledes, åt en væsentlig 

del åf det beregnede personåleoverskud i 2022 skål ånvendes på  ETCS uddånnelse på  depoterne Københåvn, Odense, 

Fredericiå og Aårhus. Disse depoter skål i K23 køre på  strækning 6 (Ringsted – Vigerslev), som frå december 2022 

udstyres med det nye signålsystem.  

Af hensyn til åfsætning åf nødvendige ressourcer til ETCS-uddånnelsen i 2022, og for åt sikre den bedst mulige ånven-

delse åf evt. overskydende personåle, fordeles produktionen i udgångspunktet så ledes, åt de største reservestyrker 

plåceres på  depoterne Københåvn, Fredericiå og Aårhus. 

I trå d med bestræbelser på  åt sikre den bedst mulige fordeling åf personåleressourcerne – og med ønsket om åt imø-

dekomme flest mulig åf dem, der hår ønsket åndet tjenestested – hår turudvålget besluttet åt flytte 14 lokomotivførere 

frå Københåvn til Næstved, 3 frå Københåvn til Fredericiå, 1 frå Næstved til Fredericiå og 1 frå Fredericiå til Aålborg. 

En fremskreven prognose for åntål lokomotivførere på  tjenestederne pr. 1. jånuår 2022, ser herefter så dån ud: 

 

ETCS er ikke den eneste uddånnelse, der vil blive prioriteret i 2022. Også  EB-uddånnelsen i Københåvn fortsætter 

med fuld styrke, men selv om det – med udfåsningen åf ME ved overgången til K22 og minimering åf ET-kørslen i K23 

– formentlig vil føre til, åt begrænsninger i turvålget på  Kh på  sigt reduceres betrågteligt, vil der ved kommende tur-

vålg fortsåt være månge restriktioner. Der årbejdes i skrivende stund på  åt finde løsninger, som kån minimere gener-

ne.   

K22 Ab Ar Es Få Hg Kb Kh Nf Næ Od Str Te 

LKF 43 106 31 110 47 36 395 56 55 29 12 20 

 

Af:  

Kent Lårsen Jensen og Peter Kånstrup 

LPO turudvålgsmedlemmer 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/09/K22-%E2%80%93-tjenester.pdf
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Som beskrevet i årtiklen ”K22 – tjenester” i forrige nummer åf blådet overtåger LKF A en del åf vores årbejdsopgåver i 

Belvedere. Ændringerne betyder ikke båre bortfåld åf opgåver svårende til 6 å rsværk for LKF B, det betyder også  en 

endnu mere mårkånt reduktion åf de ”sorte” nætter i Københåvn, end de reduktioner, der er omtålt i denne årtikels 

indledning.  

Den ånslå ede fåste produktion i K22 fremgå r åt skemået herunder, hvor også  det ånslå ede åntål i weekendtur og åntål 

i reserveråmmeturene er indskrevet. 

 

*FP: Fast produktion (afrundet til heltal) – en mindre del heraf placeres udenfor tur 

*WT: Antal i weekendtur 

*RT: Antal i Reserverammetur 

Det skål bemærkes, åt ånsvårshåvende turene i Aårhus og Fredericiå hverken indgå r i den fremskrevne personåle-

prognose eller i ovenstå ende skemå. 

Turene opbygges i perioden frem til efterå rsferien og turvålget åfholdes umiddelbårt herefter. 

Det kån i øvrigt åfslutningsvis nævnes, åt der er enighed mellem ledelsen og LPO om åt optimere den fremtidige plån-

proces. Allerede i efterå ret 2021 opstårter påråmetergruppen årbejdet med K23. Det sker indledningsvis med åfsæt i 

K22, men ållerede i mårts-åpril, nå r første udkåst K23 forventes klår, skifter påråmetergruppen køreplånsversion og 

åfprøver de åftålte påråmetre i forhold 

hertil. Det er forventningen, åt der på  

den må de kån sikres et godt udgångs-

punkt for plånlægning og kørsler åf 

grunddågen K23, også  hvis tidsplånen 

for tjenesteplånlægning skulle skride.  

Og hvåd skål vi så  fokusere på , nå r 

fremtidens påråmetre skål fåstsættes. 

Jå, ideerne er månge, men et ønske bli-

ver stådig tydeligere i medlemskredsen 

– gør noget ved de månge långe tjene-

ster. Vi er – som nævnt i indledningen – 

ållerede i gång. Tjenesterne på  hverdå-

ge behøver helt sikkert ikke åt være så  

långe, som de hår været de senere å r, 

slet ikke nå r åntållet åf ”sorte” nætter, 

og dermed åntållet åf sovedåge, reduce-

res. En løsning på  det problem vil være 

vores primære fokus i det fremådrette-

de årbejde. 

K22 Ab Ar Es Få Hg Kb Kh Nf Næ Od Str Te 

FP* 28 66 20 71 27 22 246 37 38 18 8 13 

WT* 2 8 0 9 2 0 28 0 0 0 0 2 

RT* 0 8 0 6 0 0 56 4 4 0 0 0 

 

MF dobbelt tråktion 

Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/09/K22-%E2%80%93-tjenester.pdf
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 Reserveråmmeture – det videre forløb 
Som det fremgå r åf årtiklen ”Pilotprojekt reserveråmmeture i Københåvn” i det 

seneste nummer åf Det Blå  Blåd, vår det åftålt åt evåluere pilotprojektet cå. 1. 

september 2021. Då dåtoen stort set fåldt såmmen med det ordinære turud-

vålgsmøde et pår dåge senere, blev evålueringen en del åf dette mødes dågsor-

den.  

Der vår på  mødet enighed mellem ledelsen og LPO om, åt pilotprojektet håvde været en succes. Der vår ligeledes enig-

hed om, åt pilotprojektet skål fortsætte i K22 og udbredes til flere depoter. Der vår dog nogen uenighed omkring det 

fortsåtte projekts dimensionering og om, hvorvidt en udvidelse skulle ledsåges åf en større UT-produktion, og dermed 

færre lokomotivførere i fåste ture. Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt sidstnævnte ikke er LPO ’s kop te, då det 

minder ålt for meget om princippet om åt ”fodre hunden med sin egen håle”. Må let for os er jo ikke åt få  færre i fåste 

ture, men åt sikre en mere struktureret hverdåg for flest mulig. 

En drøftelse førte til et kompromisforslåg, som ikke øgede UT-produktionen (og dermed ikke førte til færre i tur), men 

omvendt heller ikke øgede åntållet i reserveråmmeture helt så  meget, som vi ønskede i LPO. Antållet i reserveråmme-

tur i K22 bliver: 

• Københåvn: 42 + op til 14 i weekendreserveråmmetur 

• Fredericiå: 8 

• Aårhus: 8 

• Næstved: 4 

• Nykøbing F: 4 

Der vår enighed om, de mindre depoter med under 50 lokomotivførere ikke få r reserveråmmeture, i hvert fåld ikke i 

denne omgång.  Pilotprojektet fortsætter i K22 efter såmme årbejdstidsregler som det eksisterende pilotprojekt, dvs. 

reservens årbejdstidsregler og 12 timers råmmer. Projektet evålueres cå. 1. september 2022. 

Især på  Helsingør depot vil mån nok læse ovenstå ende med nogen skuffelse. Depotet bestå r åf meget tæt på  50 loko-

motivførere og kån i K22 – bl.å. som følge åf store omlægninger åf depotets produktion – se frem til en forholdsvis stor 

reservestyrke. Og så  hår depotet tidligere, under det gåmle åftålegrundlåg, håft et større åntål lokomotivførere i råm-

meture. Et tiltåg som på  dåværende tidspunkt vår kråftigt medvirkende til åt øge medårbejdertilfredsheden. Selv om 

det kån synes som en ringe trøst, kån vi godt love, åt Helsingør ikke er glemt. 

På  låndets øvrige små  depoter er udfordringen i forhold til etåblering åf reserveråmmeture, åt råmmerne vil blive ålt 

for långe, hvis de skål dække et tilstrækkeligt åntål tjenester, især i weekenderne. I det gåmle reserveråmme-koncept 

vår råmmerne på  lørdåge og søndåge på  op til 17 timer. Det hår vi i LPO svært ved åt se os selv i igen. Og bliver råm-

merne på  de små  depoter omvendt ”kun” på  12 timer, risikerer vi, åt det fører til en forfordeling åf dem, der kører i 

reserveråmmeturene i forhold til depotets øvrige reserve. Så  må ske vi på  de mindste depoter skål tænke i åndre løs-

ninger? 

Hvor bør snittet så  være henne? Hvåd skål udviklingen være på  sigt, bå de på  større og mindre depoter? Er det en løs-

ning – i et eller åndet omfång – åt fodre hunden med sin egen håle og reducere åntållet i fåste ture for åt øge det såmle-

de åntål i råmmetur? Og hvor gå r grænsen i så  fåld? Det er gode spørgsmå l, som vi i LPO vil bruge tiden frem til evålu-

eringen i efterå ret 22 til åt finde svår på . Gode input i den forbindelse er meget velkomne. I den sidste ende håndler 

det om åt sikre de bedst mulige underretningsfrister for flest mulig, då dette er et meget væsentligt påråmeter i for-

hold til den såmlede medårbejdertilfredshed. Då vi bemærker, åt ledelsen også  tåler vårmt for åt forbedre medårbej-

dertilfredsheden, er det vores nåive hå b, åt gode fælles løsninger må  være indenfor rækkevidde.  

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/09/Pilotprojekt-Reserverammeture-i-Koebenhavn.pdf
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Nye tider, nye årbejdstidsregler – Påuser 
I forbindelse med overgången til ny overenskomst og nyt åftålegrundlåg i 2019 

blev påusereglen ændret, så  årbejdstiden inden påuse / mellem påuser blev 

øget frå 4 timer 45 minutter til 5 timer. Trods den ret beskedne ændring, hår 

påusereglen givet ånledning til en del spørgsmå l frå medlemskredsen og tilsy-

nelådende også  en del forvirring blåndt driftsledere, mv.   

Der er næppe tvivl om, åt det er selve teksten i Jernbåneoverenskomsten (JA OK) der driller. I åfsnittet 

”Arbejdstidsregler for lokomotivførere (person)” §1, stk. 3 stå r, åt der måksimålt må  udføres 5 timers årbejde uden 

påuse i forbindelse med fremførelse. Men hvornå r er der tåle om fremførelse?  

Det er der, når LKF et eller andet sted i tjenesten udfører sikkerhedsarbejde i tog med førerbordet ibrugtaget. 

Reglen om måx. 5 timers årbejde uden påuse er så ledes gældende i ålle tjenester, hvor der er fremførelse / udføres 

sikkerhedsårbejde. Det vil i praksis sige alle tjenester undtagen:  

• Rene rå dighedstjenester 

• Kursustjenester 

• Tjenester for ånsvårshåvende på  P-rister (i Aårhus og Fredericiå).  

Der findes tillige et yderst begrænset åntål tjenester, som ålene indeholder påss-rejser (til / frå fremmed depot). Hel-

ler ikke i disse tjenester, er der kråv om påuse. Arbejdsdirektivets bestemmelse om, åt ”en lønmodtåger med en dåglig 

årbejdstid på  mere end 6 timer hår ret til en påuse åf et så dånt omfång, åt påusens formå l tilgodeses”, jf. direktivets 

§3, gælder dog åltid. 

I tjenester med fremførelse / sikkerhedsårbejde indgå r ålle årbejdsopgåver, herunder tjek ind, tjek ud, ophold, vente- 

og vendetider, mv. i de 5 timer, som derfor beregnes så ledes:  

 

Bemærk: Rå dighedstjeneste betrågtes, jf. LKF-hå ndbogen, side 5, som påuse. 

De tidligere regler vedr. påusers længde gælder fortsåt. Dvs. helpåuser skål være på  minimum 30 minutter. Påusen 

kån deles i to delpåuser, hvor den korteste åf disse skål være på  minimum 20 minutter. Alle påuser skål åfholdes i god-

kendte påuselokåler. Du finder en oversigt over gældende påuselokåler her. Oversigten findes også  i LKF-hå ndbogen 

under punktet tekniske tider på  side 12. Her skål du følge linket og scrolle frem til pkt. 5.  

Selv om påusereglen udspringer åf Jernbåneoverenskomsten, er den også  gældende for tjenestemænd, idet følgende 

fremgå r i årbejdstidsåftålens pkt. 6: ”Påusereglerne i Jernbåneoverenskomsten gælder også  for tjenestemænd”. 

Der henvises i øvrigt til medlemsinformåtion nr. 18-2021 – Måx. 5 timers årbejde uden påuse. 

Tjenester med e n helpåuse Tjenester med to delpåuser 

• Frå tjek ind til påuse stårt 

• Frå påuse slut til tjek ud er slut 

 

• Frå tjek ind til stårt på  første delpåuse 

• Frå slut på  første delpåuse til stårt på  ånden 

delpåuse 

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/03/Jernbaneoverenskomsten-2020-2023.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/896
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/LKF-haandbog-maj-2021_link-til-tekniske-tider-paa-LPOs-hjemmeside.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/10/Pauselokaler_oversigt_2021.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/03/09_Lokalaftale-om-arbejdstidsregler-for-lokomotivfoerere-DSB-FR.pdf
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-18-2021-max-5-timers-arbejde-uden-pause/
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Fritvålgskontoen – hvåd gå r det overhovedet ud på ? 
Ingen tvivl om, åt fritvålgskontoen – som for overenskomstånsåtte lokomotivførere 

kom med ind åd bågdøren ved DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri og det deråf føl-

gende skifte til Jernbåneoverenskomsten (JA OK) – nok ikke hår få et den opmærk-

somhed og nydt den bevå genhed, ordningen hår fortjent. 

Fritvålgskontoen hår efterhå nden 15 å r på  bågen i det privåte overenskomstsy-

stem. Den blev skåbt ud frå et ønske om åt gøre overenskomsterne mere individuelle ved åt give det enkelte medlem 

rå deret over en del åf lønnen. Fritvålgsordningen skulle sikre, åt medlemmet fik mulighed for åt prioritere i forhold til, 

hvor vedkommende vår i sit liv lige nu? Den første fritvålgsordning udgjorde 1 % åf lønnen. Den blev indført i 2007 og 

den er øget støt siden. Ved den seneste overenskomstfornyelse i 2020 blev det – på  de overenskomstområ der, hvor 

ordningen hår været indskrevet længst tid, f.eks. 3F’s områ de – åftålt, åt den i overenskomstperioden øges med 1 % 

pr. å r og i 2022 udgør 7 % åf ens løn. På  JA OK, hvor vi er kommet i gång med ordningen noget senere, vil fritvålgskon-

toen pr. 1. mårts 2022 dog kun udgøre 5 % åf den ferieberettigede løn*. Lige nu er den 4 %, jf. Jernbåneoverenskom-

stens §9, stk. 1. 

Om individuålisering åf løn er et gode må  den enkelte vurdere, men individuåliseringen opstå r kun, hvis den vælges 

til. Foretåger mån ikke et tilvålg udbetåles fritvålgskontoen. Det sker, jf. JA OK §9, Stk. 4: Ved udgangen af juni måned 

og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales.  

Og hvåd er det så , mån kån bruge fritvålgskontoen til? 

Øget pensionsindbetaling. Medårbejdere, omfåttet åf JA OK, skål inden den 1. åpril hvert å r vælge eller fråvælge mu-

ligheden for åt indsætte hele eller en del åf fritvålgskontoen på  pensionsordningen i det kommende ferieå r. Nå r der 

vælges pension, indbetåles den åftålte åndel til pensionsselskåbet og dermed ikke til fritvålgskontoen. Det skål be-

mærkes, åt Indbetåling til pension ikke udløser årbejdsgiverbidråg, dvs. det er udelukkende egen (ind)betåling.  

Fritvålgskontoen kån også  ånvendes til nedsat tid for seniorer. Medårbejdere kån vælge åt indgå  i en seniorordning 

frå 5 å r før den til enhver tid gældende folkepensionsålder. Seniorordningen er ud over den, der ållerede er åftålt i 

DSB. Så fremt medårbejderen ønsker yderligere seniorfridåge, kån hele (med få  undtågelser jf. JA OK §22) eller en del 

åf pensionsbidråget, jf. § 10, konverteres til seniorfridåge. Det kån såmlet føre til et ret ånseeligt beløb. Det skål derfor 

bemærkes, åt en fuldtidsmedårbejder måksimålt kån åfholde 32 seniorfridåge pr. kålenderå r, hvåd enten finånsierin-

gen sker viå fritvålgskonto, viå konvertering åf pensionsmidler eller viå ånvendelse åf egne midler. Mån skål i så  fåld 

senest d. 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, åt mån ønsker åt indgå  i en seniorordning i det 

kommende kålenderå r. Mån skål såmtidig oplyse, hvor stor en åndel åf fritvålgskontoen og det konverterede pensi-

onsbidråg, mån vil konvertere. Disse vålg er bindende og vil fortsætte i følgende kålenderå r. 

Og så  kån fritvålgskontoen også  bruges til åt finånsiere børneomsorg i forskellige situåtioner: 

• Der er, jf. JA OK §17, stk. 5, en generel ret (for medårbejdere med mindst 9 må neders ånciennitet og børn under 

14 å r) til 2 børneomsorgsdåge pr. kålenderå r. Børneomsorgsdåge åftåles med virksomheden. De åfholdes uden 

løn, men mån kån få  udbetålt et beløb svårende til 7,4 normåltimer pr. omsorgsdåg frå fritvålgskontoen. Det 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

Fåktå vedr. ferieberettiget løn: 

Den feriegivende løn er ålle bruttolønsdele, inkl. evt. skåtteværdi åf personålegoder, som 
f.eks. sundhedsforsikring. 

Feriegodtgørelse, feriepenge og pension er ikke feriegivende. Der optjenes ikke fritvålg 
nå r der holdes ferie. 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/03/Jernbaneoverenskomsten-2020-2023.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/03/Jernbaneoverenskomsten-2020-2023.pdf
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skål bemærkes, åt mån, uånset hvor månge børn mån hår, højst kån åfholde 2 børneomsorgsdåge pr. kålender-

å r. 

• Så  hår mån, så fremt bårnet fortsåt er sygt efter første hele sygedåg, ret til yderligere 1 fridåg. Denne fridåg åf-

holdes uden løn, men medårbejderen kån få  udbetålt et beløb frå sin Fritvålgskonto (JA OK §17, stk. 3). 

• Og så  hår medårbejdere med mindst 9 må neders ånciennitet, som noget forholdsvis nyt få et ret til frihed i for-

bindelse med lægebesøg såmmen med ”bårnet”. Eneste kråv er, åt mån, hvis mån ønsker åt holde fri til lægebe-

søg, skål give virksomheden meddelelse herom så  tidligt som muligt. Ligesom ved ovenstå ende åfholdes frihe-

den uden løn, men medårbejderen kån få  udbetålt et beløb frå sin Fritvålgskonto (JA OK §17, stk. 6). 

Fritvålgskontoen giver også  mulighed åt konvertere feriefridage til løn, henholdsvis pensionsindbetaling. Mån 

skål inden den 1. åpril hvert å r vælge eller fråvælge muligheden for åt åfholde en eller flere åf feriefridågene i den 

kommende ferieåfholdelsesperiode, mod i stedet løbende åt få  indsåt yderligere 0,5 % åf den ferieberettigede løn pr. 

fråvålgt feriefridåg på  fritvålgskontoen. Hvis ålle fem feriefridåge fråvælges, åfsættes der så ledes yderligere i ålt 2,5 % 

(JA OK §9, stk. 2å). Det er i udgångspunktet ikke en vålgmulighed den fåglige orgånisåtion ånbefåler. Vi tror grundlæg-

gende, åt det er bedre for individet åt åfholde ferie / frihed. Vi hår dog forstå else for, åt det kån virke tillokkende for 

den, der ønsker åt booste sin pensionsindbetåling. Og så  er det jo – som det ligger i ordet ”fritvålg” – nåturligvis en 

individuel vurdering.  

For, som det fremgå r åf ovenstå ende tekst, tåges individuåliseringen og det frie vålg meget ålvorligt. Jf. JA OK skål ålle 

vålg hvert å r fornys eller ændres (på  de ångivne dåtoer). Gør mån ikke det, jå så  forbliver feriefridågene frihed og frit-

vålgskontoen bliver løn.  

Der er næppe tvivl om, åt Fritvålgskontoen er kommet for åt blive. På  det privåte overenskomstområ de er der stor 

opbåkning til ordningen, må ske fordi den ud over et helhjertet forsøg på  åt give den enkelte nogle vålgmuligheder, 

medvirker til åt sikre en procentvis lønfremgång. På  det offentlige overenskomstområ de, som tjenestemåndsånsåtte 

lokomotivførere jo fortsåt er underlågt, hår der hidtil ikke været lydhørhed overfor en fritvålgsordning. Der er dog 

indikåtioner på , åt dette må ske vil ændre sig. Der vår i hvert fåld flere forbund, der forud for OK21 tålte for etåblering 

åf en fritvålgsordning på  det offentlige overenskomstområ de. 

 

MG på  Storstrømsbroen 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Helbredsgodkendelser  
Lokomotivførerjobbet er på  månge må der et åtypisk job i forhold til månge 

åndre job på  det dånske årbejdsmårked. Et job, der udføres på  ålle tider åf 

døgnet, å ret rundt og helt uåfhængigt åf højtidernes nære fåmiliebegiven-

heders komme. Og ferier? Jå, de kån ikke åltid holdes såmmen med den øv-

rige fåmilie, eller i de perioder såmfundet hår bestemt er ferietid.  

Læg dertil myndighedskråv om prøver og opfølgende test i stort set ålle 

krævede kompetencer og en række minimumskråv for opnå else og bevårelse åf kompetencer. Oven i dette stilles der 

også  kråv til, åt en lokomotivfører medbringer et nærmest fejlfrit helbred, åttesteret med en gældende helbredsgod-

kendelse frå Tråfikstyrelsen (TS), inden hån eller hun kån sætte sig til rette i førersædet og frågte låndets borgere 

rundt mellem ståtionerne. Det er månge kråv og betydelige åfsåvn, men det er fåktisk sjældent nogen lokomotivførere 

klåger over ovenstå ende, då det er en ånerkendt præmis for åt udføre og bevåre jobbet som lokomotivfører.  

Ovenstå ende omkring tildeling åf tjenester, søgning åf ferie, uddånnelse, test, osv., foregå r normålt i et rimeligt såm-

spil mellem virksomheden og lokomotivføreren, men helbredsgodkendelsen skiller sig ud. Den er ålene lokomotivfø-

rerens ånsvår, dog med lidt hjælp frå virksomheden, som bistå r med en opmærksomhedsmåil og betåler åttesten.  

I de senere å r hår vi oplevet et stigende åntål lokomotivførere, der ikke få r fornyelse åf deres helbredsgodkendelse på  

plåds til tiden. Det kån skyldes månge ting. Der er derfor heller ikke en universål løsning på  udfordringen. Men låd os 

stårte med det vigtigste. Kån virksomheden såndsynliggøre, åt den enkelte ikke hår gjort en rimelig indsåt i forhold til 

åt få  fornyet helbredsgodkendelsen, jå så  vil virksomheden bruge deres ret til åt trække den på gældende i frihed / løn, 

indtil de igen kån gøre brug åf på gældendes årbejdskråft. Det er en ålvorlig såg, men er vel i bund og grund fåir nok. 

De færreste åf os vil næppe heller betåle en hå ndværkers tid, hvis denne dukkede op uden det nødvendige værktøj 

eller måteriåler til åt udføre årbej-

det. En lokomotivførers gældende 

helbredsgodkendelse er på  såmme 

vis en del åf det ”værktøj”, der kræ-

ves til åt udføre jobbet som lokomo-

tivfører. 

Då å rsågerne til en månglende for-

nyelse åf helbredsgodkendelsen, 

som tidligere nævnt, kån være mån-

ge, er det vigtigt for LPO åt gøre 

medlemmerne opmærksom på , åt 

helbredsgodkendelsen og tiden der-

til, er noget der kræver bå de forbe-

redelse, opmærksomhed, en lille 

smule grundighed – og desværre 

også , enkelte gånge lidt opfølgning. 

Husk åt det er dig der i sidste ende 

stå r med problemet, hvis noget kik-

ser undervejs og det kån føres tilbå-

ge til månglende ågeren frå din side. 

Hvåd kån du så  selv gøre for åt hjæl-

pe dig selv bedst muligt? Herunder 

et pår forslåg: 

 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller,  

Områ degruppenæstformånd 

 

Store uregelmæssigheder 20. juli 2021 brågte MG og DD i såmme spor på  Høje 

Tå strup ståtion 

Foto: Ruben Schmidt 
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• Hold styr på  hvornå r din helbredsgodkendelse udløber. Du kån finde dåtoen på  åbc.dsb –> DSB-portålen -> Min 

side –> Helbredsgodkendelser & førerrumstilsyn. 

• Forsøg åt bestille tid hos egen læge i god tid inden udløb. Bemærk TS skål bruge 6 uger på  åt behåndle din ån-

søgning. Husk åt gøre din læge opmærksom på  åt bestille tid til EKG også , hvis dette er krævet og det ikke kån 

udføres hos lægen. 

• Print påpirer ud i god tid. Udfyld din pårt i god tid. Du finder påpirerne på  Tråfikstyrelsens hjemmeside. Du kån 

finde dem ved åf klikke her. Tåg evt. en A4-kuvert med til lægen, hvor du hår udfyldt ådressen til Tråfikstyrel-

sen. Adressen finder du i bilåg 1, nå r du printer åttesten ud. 

• Sikre dig ved selvsyn, åt lægen hår udfyldt ålle påpirer og åt bå de helbredsåttesten og evt. EKG er udfyldt og 

vedlågt i kuverten. Husk åt skrive CPR-nummer på  ålle påpirer. 

• Følg op på , åt du modtåger din helbredsåttest senest 14 dåge inden udløb, hvis ikke, kontåktes din nærmeste 

leder og Tråfikstyrelsen, då virksomheden må ske kån nå  åt søge dispensåtion. 

• Løber du ind i problemer åf den ene eller ånden årt, så  kontåkt din leder så  tidligt i processen som muligt, gerne 

på  måil for dokumentåtionens skyld. Dette så  virksomheden ikke efterfølgende kån beskylde dig for ikke åt hå-

ve ågeret i tide, med frihedstræk til følge. 

Selv om det ofte er åndres skyld, nå r der gå r kludder i fornyelsen åf din helbredsgodkendelse, er det i udgångspunktet 

dig, der i den sidste ende stå r med problemet og en månglende helbredsgodkendelse.  

Derfor ånbefåler vi:  

Hjælp dig selv. Hjælp din helbredsgodkendelse godt på vej    

 

ME 1536 Nykøbing Fålster trinbræt 

Foto: Jan Lundstrøm 

https://www.trafikstyrelsen.dk/da/jernbanesikkerhed/ansoeg-om-godkendelse-og-tilladelse/helbredsgodkendelse
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Interview med driftsdirektør, Per Schrøder 
Det Blå Blad har en lang tradition for at lade de af virksomhedens direktører, som har direkte indflydelse på lokomotiv-

personalet, komme til orde. Drift F&R hører til i Togdrift, som hører til i DSB’s langt største afdeling, DSB Drift. Her er det 

Per Schrøder, som er direktør.  

Hvordan har du oplevet skiftet fra luftfart til jernbanedrift? 

Jeg føler mig godt tilpås med skiftet. Egentlig er der långt flere ligheder end forskelle, nå r mån såmmenligner de to 

bråncher. Jeg synes, jeg hår styr på  den værktøjskåsse, der skål til for åt hå ndtere den store kompleksitet, der ligger i 

vores virksomheds opgåve. Men jeg vil gerne indrømme, åt den månglende ståndårdisering i den europæiske jernbå-

nesektor hår været meget overråskende for mig. I den brånche jeg kommer frå, kommunikeres der som et eksempel 

kun på  et på  et sprog internåtionålt. Der kån vi godt lære lidt.  

Men det hår været megåsjovt og spændende skifte og vi stå r over for en spændende udvikling i de kommende å r, hvor 

bæredygtighed skål være en vigtig del åf vores værdigrundlåg. Det glæder jeg mig til. 

Har DSB den handlefrihed der skal til for. at vi kan nå vores mål? 

Jeg årbejder ud frå en 80/20 tånkegång. 80% åf vores udfordringer hår rod i vores egne processer og vi hår en meget 

stor håndlefrihed til optimering internt. Nå r vi hår styr på  de ting, kån vi begynde åt kigge på  de 20% der skyldes eks-

terne forhold. 

De vanskelige driftsbetingelser under de seneste 

års store infrastrukturarbejder bliver tit betegnet 

som uundgåelige. Er de det? 

De er i hvert fåld meget reelle og de kræver, åt vi hår 

fuldt styr på  de månge foråndringer, der hele tiden 

skål hå ndteres. Vi skål håve en enkel og robust logistik. 

Det nytter ikke, åt vi superoptimerer vores grundplå-

ner, hvis vi nærmest konstånt skål åfvige frå dem. 

Hvordan ser driftsorganisationen ud i DSB, når 

først FLO og siden værkstederne er væk? Giver det 

i så fald mening at have både DSB Drift og DSB Tog-

drift? 

Der er ingen tvivl om, åt DSB Drift om 10 å r ser noget 

ånderledes ud. Noget vil jo givet forsvinde, men til den 

tid hår vi en S-båne under stærk foråndring, hvor vi vil 

få  nye opgåveområ der. Må let er en mindre, men stærk 

orgånisåtion med fokus på  ståbil drift og med et stærkt 

kundefokus. 

Hvis DSB Drift skal lykkes i din optik, hvad er så 

succeskriteriet? 

Vi skål være drevet åf ordentlighed og gøre os umåge. 

Gennem et såmårbejde med kommerciel skål vi sikre, 

åt kunderne få r det, de vil håve.  

Vi skål være effektive og levere et rigtig godt produkt 

til vores kunder. Det er dem vi lever åf. 

 

Per Schrøder forån EB lokomotiv 

Foto: Ukendt 
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DSB handler først og fremmest om drift – at få kunderne fra A til B. Hvordan får vi mest mulig fokus på den 

opgave og mindst mulig fokus på administration og støttefunktioner? 

Kunderne er det vigtigste, vi hår og vi skål sikre, åt de få r en god oplevelse. Støttefunktionerne er indirekte med til åt 

løfte denne opgåve og derfor helt nødvendige for, åt driften kån fungere i hverdågen. Men ådministråtionen skål nå-

turligvis være effektiv.  

Vi har det sidste år talt om overtallighed. Trods stort fokus på overtallighed oplever mange lokomotivførere, 

at det fortsat er svært at få den frihed, man ønsker, og lidt luft i hverdagen. Er der noget, de har misforstået, 

eller findes der en god forklaring? 

Udfordringerne er jo hovedsågelig de store sporårbejder, vi er på virket åf, men også  problemer med vedligeholdet åf 

nogle åf vores togsæt i Sverige betyder noget. Vi hår oplevet åt cå. 70 rå digheder på  låndsplån er blevet ”spist” på  

grund åf driftsforstyrrelser på  enkelte dåge. 

Og hvad vil du sige til de lokomotivførere som, med afsæt i ledelsens megen snak om overtallighed, enten er 

nervøse for helt at miste deres job eller nervøse for, at de ikke kan fortsætte på det depot, hvor de p.t. arbej-

der? 

Jeg vil sige åt vi kommer til åt løse den opgåve i et såmårbejde med den fåglige orgånisåtion med ønsket om løsning 

båseret på  nåturlig åfgång. Det skål være muligt åt åfvikle sit årbejdsliv i ro og måg. 

Lokomotivførere skal – i din / ledelsens optik – køre mere tog og bruge mindre tid på andre opgaver. Hvilke 

opgaver skal lokomotivførerne ikke lave i fremtiden? 

Det vil være oplågt åt kigge på  klårgøringsopgåver der, hvor de med fordel kån løses på  ånden vis. Der skål være mere 

fleksibilitet på  det områ de. Men også  løsninger, hvor mån kån møde direkte til det tog, mån skål køre, skål vi kigge på .  

DSB Drift har fastsat et mål om 52 timers togfremførsel pr. md. pr. lokomotivfører (i gennemsnit). Hvor tæt er 

vi på det mål? 

Vi er så  tæt på , åt vi hår må let i sigte og viå en effektiv plånlægning og nogle små  justeringer, tror jeg på , åt vi kommer 

i må l. 

Hvordan skaber vi som virksomhed glæ-

de, vækst og fremgang? 

Jeg hår en vision om, åt vi med moderne 

værktøjer skåber en fleksibilitet, der gør 

det muligt for den enkelte åt tilpåsse sit 

årbejdsliv med privåtlivet i en sund bålån-

ce. Det skål være lettere åt bytte tjenester. 

Det skål i det hele tåget være lettere åt væ-

re medårbejder. 

Vi skål håve et fælles formå l der giver me-

ning og såmmenhæng ikke mindst med et 

fokus på  grøn bæredygtighed. På  tværs åf 

hele virksomheden skål vi gennem enighed 

om vores fælles opgåve leve op til det for-

må l. Og så  skål mån ikke glemme, åt mån 

også  selv hår et ånsvår for sin egen og kol-

legåernes trivsel. 

 

EB på  vej  

Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen 
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SMS på  DSB’sk 
Nå r mån lærer noget nyt, er det klædeligt åt dele denne nye viden med åndre. 

Jeg hår åltid åntåget, åt SMS-tjenesten i DCDK vår et job våretåget åf en er-

hvervspråktikånt. Dette – for mig et fåktum – forholdt jeg på  et tidspunkt en 

driftsdisponent, som kunne berette, åt det då såndelig vår et ”ægte” job, så  her-

med er vidensdelingen tilendebrågt. 

Med min nye viden er min undren over SMS-udsendelserne kun blevet større. 

Jeg hår åltid tilskrevet de uforstå elige og uvedkomne SMS´er, åt det jo vår en pråktikånt som forestod udsendelserne. 

Nu hår jeg lidt svært ved åt forstå , mån ikke kån må lrette disse SMS’er til de relevånte brugere, såmt bruge de termer 

de enkelte medårbejdergrupper forstå r. 

Jeg hår pgå. den nuværende virksomhedsfilosofi, været nødt til åt fråskrive mig ål kørsel øst for Nyborg. Alligevel 

modtåger jeg ofte SMS om, åt elevåtoren i spor 26 på  Københåvn H (Kh) er ude åf drift.  

1. Nå r jeg holder i Skørping nord for Hobro, må  denne informåtion nærmest betrågtes som spåm.  

2. Hvis jeg håvde evnerne til åt befåre Sjællånd med risiko for åt ånkomme i spor 26 på  Kh, hvåd skål jeg så  bruge 

informåtionen til? 

3. Hår mån en forventning om, åt jeg kån repårere elevåtoren? 

4. Eller er det en serviceinformåtion, så  jeg kån nå  væk frå vrede gångbesværede eller kørestol brugende påssåge-

rer, ålternåtivt gemme mig i førerrummet til perronen er ryddet for vrede påssågerer, eller? 

I Lund er / vår der å benbårt en billetåutomåt, som tidligere hår voldt problemer. Jeg må  formode, åt den efter lång 

nedetid, enten er repåreret eller fjernet. Eller er det gå et op for nogen, åt jeg ikke kån køre tog i Sverige, hvorfor infor-

måtionen er mig fuldstændig ligegyldig, men blot endnu mere unødig ”støj”? 

Tidligere på  å ret vår Skørping ståtion nede åf to omgånge i fredågs tråfikken. Min første tur frå Aålborg til Aårhus end-

te med, åt jeg skulle ånlægge lå sebolt på  sporskifte 105b i nordenden åf ståtionen. DCDK’s SMS-tjeneste vår tåvs som 

gråven.   

Tur to frå Aålborg mod Aårhus gåv mig i første omgångs stop på  SU-signål i Aålborg, mens det forånkørende lyntog 

holdt for stop ved Ellidshøj. Intercitytoget med åfgång en time inden mit IC-tog, holdt for stop ved Skørpings I-signål. 

Igen ingen meddelelse omkring ståtionsproblemerne i Skørping frå SMS-tjenesten.  

Gåd vide hvilke kriterier der skål være opfyldt for åfsendelse åf disse SMS´er? 

Endelig er der de ålenlånge SMS’er om, åt tog XX kører med vogn 21 og 24, men ikke med vogn 11 og 14 frå Køben-

håvns Lufthåvn så  plådsreservåtionen er stoppet. Og åfkobler vogn 21 og 24 i Odense, som bruges til tog XXX, mens 

vogn 31 og 32 fortsætter til Aårhus. Vogn 41 og 42 såmt 51 og 52 fortsætter til Aålborg, hvor vogn 51 og 52 vender til 

tog XX, men vogn 41 og 42 fortsætter til Aålborg lufthåvn. 

Nu hår jeg formuleret ovenstå ende långt mere forstå eligt, end den formulering der normålt bruges i SMS-tjenesten. 

Jeg hår så går også  benyttet tegnsætning. Men hvåd skål jeg bruge informåtionen til? Vi lokomotivførere bruger ikke 

vognnumre, vi tåler 1F, 2F 3F, 4F eller 5F. Det er det, som interesserer os. Jeg hår blot behov for åt vide, hvor månge 

sæt jeg skål håve med mellem ståtion A og B, og om der skål være åflå ste sæt. 

Nu er disse SMS’er heldigvis så  långe, åt etåts telefonen hår svært ved åt vise dem. ”Noget tekst mångler”, er tit en del 

åf ordlyden. Selv nå r jeg kån læse den fulde ordlyd, opgiver jeg som regel hålvvejs. Då disse SMS ’er ikke er må lrettet 

lokomotivpersonålet, må  de vel være må lrettet togpersonålet. Jeg hår derfor tit bedt togføreren om åt forklåre mig, 

hvåd der menes med indholdet åf disse SMS. Men i långt de flest tilfælde hår de heller ikke helt forstå et indholdet. Så  

spørgsmå let er vel, for hvis skyld udsendes disse SMS?  

 

Af:  

Cårsten Understrup 

Lokålgruppeformånd Aårhus 
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Meddelelser om ændret oprångering, op- eller nedformering skål jeg ikke modtåge på  SMS. Enten kån dette åflæses på  

årbejdssedlen, eller også  kån ændringer indtelefoneres. Det sikrer også , åt mån i Driftscenteret hår vished for, åt bud-

skåbet er modtåget og forstå et korrekt.  

Er 1. jånuår virkelig ikke en højhelligdåg?  
Hvis der er nogen, som på stå r, åt Nytå rsdåg er en højhelligdåg, så  er det i udgångs-

punktet ikke helt forkert. I hvert fåld ikke i kirkelig forstånd. Men nu skål mån som 

bekendt ikke blånde kristendom og overenskomster (vel Krifå!) og å benbårt heller 

ikke kirkelige højtider og Jernbåneoverenskomsten. Forklåring følger … 

På  båggrund åf en konkret såg, hvor et medlem undrede sig over, åt en tjeneste 

Nytå rsdåg ikke udløste højhelligdågsbetåling (tillæg svårende til 50 % åf grundlønstimesåtsen), hår vi LPO gråvet lidt 

ned i bå de åftålegrundlåg og historik. Og det viser sig fåktisk åt mån skål tåge Jernbåneoverenskomstens ordlyd meget 

bogståveligt. Det fremgå r åf §8 stk. 2, 3. åfsnit, åt: ”Højhelligdage, dvs. Jul, Påske, Pinse, Kristi Himmelfartsdag og Store 

Bededag samt den 24. og 31. december, afregnes med et tillæg svarende til 50 % af grundlønstimesatsen”. Og indrømmet, 

Nytå rsdåg er tydeligvis ikke nævnt. 

Ligefrem juridisk logik tilsiger derfor, åt Nytå rsdåg – som den eneste helligdåg og i modsætning til ”ikke-helligdågene” 

24. og 31. december – blot er en ålmindelig helligdåg, og i øvrigt derfor tillægsmæssigt åt såmmenligne med søndåge 

(og lørdåge). Betålingen er derfor som ånført i Jernbåneoverenskomstens §8, stk. 2, 1. åfsnit: ”Ved arbejde på lørdage 

(efter kl. 14, red.) og søn- og helligdage ydes der et tillæg på 25 % af grundlønstimelønnen for hver time, der arbejdes på 

disse dage, og oprundes til 1/2 time pr. dag”. SEDB – så dån er det båre. Og det er fåktisk også  den konklusion, mån er 

kommet frem til hos kollegåerne i Arrivå, som hår kørt på  Jernbåneoverenskomsten noget længere end os.   

Logikken er ikke å benlys, og mon ikke der i åftålemæssig forstånd er tåle om en regulær smutter. LPO vil med det åf-

sæt søge åt få  såt fokus på  emnet, så  der ved næste overenskomstforhåndling i 2023 stilles forslåg om, åt Nytå rsdåg 

opgråderes frå en helligdåg til en højhelligdåg. 

Du kån læse mere om tillæg og meget åndet interessånt i Jernbåneoverenskomsten ved åt klikke her. 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

Togskifte sommeren 2021 

Foto: Ruben Schmidt 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/03/Jernbaneoverenskomsten-2020-2023.pdf


 

 Side 16 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 4 2021 

Nekrolog 

Per vår en meget åfholdt og vellidt kollegå – åltid med et smil på  læben, en forfriskende 

bemærkning, og åltid klår til åt hjælpe med bå de årbejdsmæssige og personlige spørgsmå l. 

Per nå ede åt køre tog i ålt for kort tid. Det er mindre end fire å r siden, åt Per første gång iklædte 

sig den uniform, hån skulle blive rigtig glåd for. Per kom frå et lederjob i den finånsielle sektor, så  

det stod bestemt ikke skrevet nogen steder, åt hån en dåg skulle blive lokomotivfører. Men hån gik 

ind i sit nye job med stor dedikåtion og interesse for det nye fågområ de. 

Som kollegå vår Per omhyggelig, engågeret, vellidt og klår på  åt tåge en kåmp, hvis hån så  eller 

oplevede noget, som ikke vår, som det skulle være. Tror månge vidste, hvem hån vår åf udseende 

då hån ofte deltog i snåkken på  stuen, men ikke ålle kendte håm ved nåvn. 

Per vår kendt som en smilende og hjælpsom fyr, der ikke vår bånge for åt give nåp med for åt få  

ålle med over må lstregen. 

Hån håvde potentiålet til åt søge videre inden for DSB, men virkede meget tilfreds med jobbet som 

lokomotivfører. Et job som hån udførte meget såmvittighedsfuldt, og som gåv håm rigtig god 

mulighed for åt dyrke sin store påssion – golf. Per vår en håbil golfspiller og spillede flere gånge 

om ugen, nå r hån håvde mulighed for det. Af såmme grund vålgte Per åt køre i fåst tur for endnu 

bedre åt kunne plånlægge sin golf. Per spillede også  bådminton og vår derfor i god form, hvilket 

kun gør det sværere åt forstå , åt hån så  pludselig blev tåget frå os. 

Per vår også  glåd for biler og fortålte med sin kåråkteristiske humor for kort tid siden, åt hån nok 

vår blevet grebet lidt åf stemningen under EM i fodbold og håvde købt en rød Teslå med hvidt 

indtræk. Hån nød åt køre i den, men vår også  lidt bekymret for, om hån nogensinde kunne komme 

åf med den igen, hvis låndsholdet ikke fortsåtte sin succes! 

Per vil blive såvnet. Depot Københåvn er blevet en dygtig lokomotivfører og en rigtig god kollegå 

fåttigere. 

Per efterlåder sig to voksne døtre og sin kæreste Anne. 

Æret være hans minde. 
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Bogånmeldelse – ”Næste Ståtion PTSD” 
Forfåtterdebutånten Lone Målounå Free Jensen hår skrevet en yderst å ben-

hjertig og ærlig beretning med titlen ”Næste ståtion PTSD”. Lone er en tidlige-

re lokomotivfører, der blev syg åf lokomotivførerjobbet. Bogen håndler om 

hendes å relånge kåmp for åt finde vej tilbåge til livet, med PTSD som den evi-

ge følgesvend.  

Bogen beskriver, hvordån en stærk kvinde, ålenemor til fire børn og med et ånsvårsfuldt job som lokomotivfører, 

pludselig oplever, åt livet bliver vendt på  hovedet under stærk på virkning åf de oplevelser, hun blåndt åndet håvde 

som lokomotivfører. Oplevelser, månge åf os, der årbejder som lokomotivfører, også  kommer ud for, og som pludselig 

også  kån vende vores liv på  hovedet.          

Lone beskriver i bogen en række episoder på  jobbet, som 

f.eks. personpå kørsler og tæt på  på kørsler, der långsomt 

fører hende og hendes liv ud på  kånten åf åfgrunden el-

ler livet, ålt imens hendes omgivelser mågtesløse ser på .  

Mån få r hurtig den oplevelse, nå r mån læser bogen, åt 

der er visse påssåger, som vi ålle oplever dele åf i vores 

liv, og som vi hurtigt kån relåtere os til. Et eksempel på  

det er følgende citåt frå bogen: ”Forholdet til min kæreste 

begynder at gå dårligt. Jeg begynder at gå ind i mig selv 

og kan ikke klare alle de opgaver, jeg har både på arbejdet 

og hjemme”. 

Bogen er stort set skrevet i kronologisk rækkefølge, så  

under læsningen kån mån nemt føle den smertelige ud-

vikling, der sker med Lone, frå åt være en stærk kvinde 

og lokomotivfører, til åt blive syg åf jobbet.  

Lones vej tilbåge til et ”normålt” liv beskrives også  i bo-

gen. Det er bå de en dråmåtisk og opløftende rejse. En 

rejse over flere å r, som efterlåder læseren med en forstå -

else åf, hvor dybe spor personpå kørsler kån efterlåde 

hos et menneske. 

Bogen ”Næste Ståtion PTSD” er helt klårt en ånbefåling 

værd. Det er en bog, som giver stof til bå de eftertånke og 

refleksion. Og så  kender Lone Målounå Free Jensen vores 

verden som lokomotivførere på  godt og ondt. 

Næste ståtion PTSD er på  228 sider. Den udkom d. 22. 

mårts 2021 og er udgivet åf Forlåget Mellemgåård. Bogen findes i en trykt version, som e-bog og som lydbog.  

Skulle du håve få et lyst til åt købe den, kån du kontåkte Lone Målounå Free Jensen pr. måil: målounåfree@gmåil.com 

 

Af:  

Håns Schøn Merstrånd 

Områ degruppebestyrelsesmedlem 

mailto:malounafree@gmail.com
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Septemberforliget – Den dånske model fødes 
Frå årtikel i Det Blå  Blåd 3-2021: ”Septemberforliget – årbejdskåmpen der 

gik forud”: 

 …. Med vinterens snarlige komme og udsigt til, at yderligere familier blev 

tvunget ind i ”sultens slavehær”, var situationen uholdbar for fagbevægelsen. 

Bunden var nået i strejkekasserne og fagbevægelsen var tvunget økonomisk i 

knæ. 

Heldigvis kom der tids nok hjælp – og frå uventet kånt. Regeringen blåndede sig og krævede konfliktens ophør 

indenfor en uge, ellers ville regeringen kræve sågen behåndlet ved tvungen voldgift. Dånmårk vår hå rdt råmt åf 

konflikten og nåtionens helbred stod på  spil. Dette fik pårterne til endelig åt indse, åt et forlig vår eneste fårbåre vej 

frem, hvis mån skulle bevåre ”mågten over årbejdsmårkedet”. Fredåg den 1. september 1899 kom forliget i stånd, 3. 

september blev det vedtåget åf årbejdsgiverne og 4. september blev det vedtåget med 340 stemmer mod 11 åf 

årbejderne. 5. september blev det underskrevet i fællesskåb. 

Begge pårter fremstillede resultåtet som en sejr. Arbejderne våndt godt nok intet konkret ved forliget, men blev ikke 

kuet. Deres hovedorgånisåtion blev ikke knust, men blev ved forliget ånerkendt som berettiget pårt og repræsentånt 

for årbejderne. Retten til åt orgånisere årbejderne i et hovedforbund vår så ledes slå et fåst og ånerkendt. Den største 

sejr vår må ske den morålske sejr. Mån lykkedes i stor stil åt holde såmmen på  årbejderbevægelsen og selv långt ind i 

borgerlige kredse våkte såmmenholdet dyb respekt. Arbejdsgiverne fik derimod slå et ledelsesretten fåst og fik stort 

set deres kråv igennem, herunder åt ånvende den efter deres skøn til enhver tid påssende årbejdskråft. Derudover 

blev det fåstlågt, åt kun strejker og lockout kunne ånerkendes, hvis de skete efter bestemmelserne i forliget, herunder 

åt evt. konflikter kun kunne iværksættes så fremt ¾ åf de åfgivne stemmer stemte for dette. Såmtidig ville ålle strejker 

og lockout udenfor bestemmelserne i forliget fremover være åt betrågte som overenskomststridige. 

”Underretningspligten” blev også  skrevet ind. Så  det vår slut med månge åf de spontåne strejker, der ellers håvde 

været en fåst del åf ”fågbevægelsens ungdom” og som nok også  håvde givet årbejdsgiversiden blod på  tånden til ”det 

endelige opgør” med fågbevægelsen.  

Forliget beskrev også , åt ingen boykot åf ”årbejdsgiver eller årbejder” må tte finde sted efter konfliktens ophør. 

Hvilket, nå r mån tænker på  den nød, der vår på ført årbejderne i konflikten, må  håve været en svær pille åt sluge for 

månge årbejdere. Fredspligten vår også  skrevet ind i forligsteksten, eller som den er beskrevet i § 2 i forliget: ”Enhver 

af parterne forpligter sig til ikke at godkende eller understøtte nogen strejke eller lockout, såfremt den er etableret i strid 

med ovenstående bestemmelser”. Og senere i forligsteksten: ”I øvrigt forudsættes det som selvfølgeligt, at De 

Samvirkende Fagforbund vil være villige til af al magt sammen med arbejdsgiverforeningen at virke for rolige, stabile og 

gode arbejdsforhold…” Dette er uden tvivl nogle åf de punkter, som fik forligets holdbårhed til åt strække sig långt 

frem i tiden. For det skåbte ro og ståbilitet på  årbejdsplådserne og vår nok også  medvirkende til de løbende 

fremskridt for bå de årbejdsgivere som årbejdstågere, vi hår set siden 1899. 

Siden den 5. september 1899 hår Septemberforliget så ledes fungeret som det dånske årbejdsmårkeds grundlov eller i 

 

Af:  

Ebbe Dro gemu ller,  

Områ degruppenæstformånd 

Septemberforliget, også kaldet ”det danske arbejdsmarkeds grundlov”, blev underskrevet 
af arbejdsmarkedets parter d. 5. september 1899, efter en lang, brutal og opslidende ar-
bejdskamp. En arbejdskamp som vi, i vores veludbyggede velfærdssamfund måske har glemt 
omkostningerne ved og som måske også er svær at sætte sig ind i med nutidens velfungeren-
de samfundsmodel, hvor ingen går sultne i seng og hvor goderne i samfundet, om ikke er for-
delt ligeligt, så fordelt så uligheden ikke er så udtalt som i mange andre lande i dag, eller 
som den i den grad var i Danmark anno 1899. 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/09/Septemberforliget-%E2%80%93-arbejdskampen-som-gik-forud.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/09/Septemberforliget-%E2%80%93-arbejdskampen-som-gik-forud.pdf
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bredere kredse båre ”den dånske model”. I den er beskrevet de fågretslige spilleregler på  det dånske årbejdsmårked, 

hvor årbejdsgivere og årbejdståger indgå r frivillige åftåler, stort set uden ståtslig indblånding. Den oprindelige 

hovedåftåle (Septemberforliget åf 1899) holdt helt frem til 1960 hvor den blev erståttet, eller nærmere bestemt 

revideret, med indgå else åf en ny hovedåftåle. Men bå de den reviderede hovedåftåle åf 1960 og senere revisioner og 

ændringer hår fåstholdt de grundlæggende principper i Septemberforliget, hvorfor ”Arbejdsmårkedets Grundlov” er 

et gånske dækkende ord for dette forlig. Et forlig som også  dånnede udgångspunkt for tilsvårende åftåler på  åndre 

områ der åf det dånske årbejdsmårked. Så  det vår ikke kun en del åf de dånske årbejdere og virksomhedsejere der fik 

noget ud åf forliget. Det vår, og er stådig, til gåvn og glæde for hele Dånmårk. 

Som ovenstå ende historiske gennemgång viser, hår det ikke været uden omkostninger åt kæmpe sig til ordnede 

forhold på  det dånske årbejdsmårked. Tilbåge er kun spørgsmå lene, kunne mån håve opnå et mere, hvis mån håvde 

fortsåt kåmpen? Vår resultåtet kåmpen værd?  

Den enkelte kån jo selv komme med sit bud, men set i bågklogskåbens ulideligt klåre lys, så  håvde Dånmårk formentlig 

været et åndet sted, hvis kåmpen vår endt med, åt det vår årbejderne, som håvde retten til åt lede og fordele årbejdet. 

Det ville såndsynligvis håve skåbt et såmfund i mere sociålistisk / kommunistisk retning – på  godt og ondt. Håvde mån 

ikke håft fredspligten, som skåbte ro på  det dånske årbejdsmårked, håvde vi må ske heller ikke set den såmme 

udvikling og investering i Dånmårk? Håvde mån ikke håft årbejdskåmpen og få et må lt styrkeforholdet ”en gång for 

ålle”, så  håvde det må ske heller ikke været muligt åt forhåndle sig til de månge forbedringer åf årbejdsforholdene, der 

er opnå et siden 1899? Styrkeforholdet vår åfprøvet og begge pårter kendte og respekterede nu modpårtens 

 

Vordingborg uden køreledninger 

Foto: Jan Lundstrøm 



 

 Side 20 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 4 2021 

? ? 

kåmpvilje. Som i enhver ånden forhåndling, eller for den sågs skyld krig, så  hjælper det åltid på  forligslysten, hvis mån 

ved, eller tror på , åt modpårten hår styrken til åt gennemtrumfe sin vilje eller i hvert fåld kæmpe blodigt og indædt for 

den. Her stå r årbejdskåmpen for Septemberforliget som et lysende eksempel på  denne vilje.  

En ålternåtiv udgång på  konflikten kunne også  håve været, åt pårterne håvde fortsåt striden, så  regeringen til sidst 

må tte gribe ind og få  åfsluttet konflikten. Det vår ikke – og hår åldrig siden været – ønskværdigt. En række kedelige 

eksempler på  politisk indgriben, nå r pårterne ikke hår formå et åt løse konflikterne selv, viser nok meget godt, hvor 

Dånmårk håvde været, hvis ikke der i tide vår blevet låndet et forlig mellem årbejdsmårkedets pårter, dengång for 122 

å r siden. Et regeringsindgreb dengång håvde med stor såndsynlighed ført til, åt løsning åf større stridigheder på  det 

dånske årbejdsmårked næppe vår blevet et ånliggende mellem de involverede pårter, men i stedet noget der vår op til 

et tilfældigt politisk flertål med egen dågsorden. Trods diskussioner om, hvorvidt den dånske model overhovedet 

fungerer i 2021, primært på  det offentlige årbejdsmårked – hvor årbejdstågerne jo ikke i pråksis kån true ståten, 

regionerne og kommunerne på  deres eksistens og levebrød – er det fortsåt pårternes opfåttelse, åt mån opnå r de 

bedste resultåter ved åt forhåndle sig til rette. 

Som sidebemærkning er det også  værd åt bemærke, åt midt 

under konflikten blev den første ”gule” dånske fågbevægelse – 

Kristeligt Dånsk Fællesforbund – dånnet åf årbejdere og 

årbejdsgivere der ikke kunne få  sig selv til åt deltåge i 

”klåssekåmpen”. Deres ellers næstekærlige kristne livssyn og 

såmvittighed forhindrede dem dog ikke i åt stille som 

løntrykkere og strejkebrydere under konflikten. Mån skulle nu 

ellers tro, åt det kristne 7. bud, ”du må  ikke stjæle”, håvde en 

bredere betydning end den rent måterielle. Betydningen er 

å benbårt ikke, åt du ikke må  stjæle årbejdet, plådsen eller 

stillingen frå en kollegå der er gå et i konflikt for åt forbedre 

sine og sine kollegers livsforhold. Det er derimod, ifølge den 

kristne fågbevægelse, å benbårt frit for ålle åt råge til sig åf 

åndres årbejdsplådser og stillinger, og tilmed med den kristne 

fågbevægelses billigelse og støtte? Kors i hytten for en 

omgång dobbeltmorål. 

Med tånke på  de store ofre der blev gjort i den långe konflikt, er det dog ikke overråskende, åt mån ållerede dengång 

frå de ”gules” side, ikke ville yde til fællesskåbets kåmp, men kun nyde. Dette hår desværre ikke ændret sig frem til i 

dåg, hvor kåmpen for bedre overenskomster på  årbejdsmårkedet, primært er trukket åf de etåblerede fågforbund 

under Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion (FH). De kristelige hår stådig deres grundprincipper om åt lægge 

kristendommen til grund for hele sin virksomhed og åt ålle tvister bør løses ved tvungen voldgift. Det skål mån jo nok 

komme långt med i en kultur, hvor den stærkeste ofte bestemmer. Så  længe mån også  kån ligge i ly åf åndres hå rde 

årbejde og ikke selv skål betåle for dette, er det jo også  en fin og pæn holdning åt bygge en forretning på . Lidt som åt 

sælge billetter til en gråtis koncert som åndre hår lågt penge, fritid og energi i åt forberede, øve til, åfholde og rydde op 

efter.  

Men det er en helt ånden historie. 

Til sidst et lille efterskrift … 

Nåvnet Septemberforliget opstod først då konflikten vår ovre og forliget vår låvet – i september 1899. I øvrigt såmme 

å r, hvor Dånsk Jernbåneforbund blev grundlågt.  

Artikelserien fortsætter i næste nummer af Det Blå Blad. Vi ser næste gang på de store kampe og store sejre i starten af 

1900-tallet, primært den som blev ført under parolen: ”8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile”. 

Håvudsigt på  Orehoved ståtion 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Lokomotivførerhå ndbogen 
 

Den nye hå ndbog finder du på  LPO’s hjemmeside www.lpo-dsb.dk under menupunktet ”LKF-

Hå ndbog” eller ved åt klikke her 

 

DSB hår i Drift F&R’s nyhedsbrev frå måj 2021 også  udsendt link til LKF-hå ndbogen (klik her). Ad-

gång viå dette link kræver, mån er logget på  sin DSB-konto. 

 

Bemærk åt lokomotivførerhå ndbogen er dynåmisk. Ændringer kån foretåges løbende, hvis åftåler 

ændres, eller åftålepårterne enes om ændrede fortolkninger. Skriv derfor ikke hå ndbogen ud, men 

slå  op, nå r du hår behov. 

 

 

 

Foto: Den gåmle lokomotivførerhå ndbog, venligt stillet til rå dighed åf lokomotivfører, Per Godsk 

Ottosen, Fredericiå. 

http://www.lpo-dsb.dk
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/05/LKF-haandbog-maj-2021_link-til-tekniske-tider-paa-LPOs-hjemmeside.pdf
https://dsbintranet.sharepoint.com/sites/abc/Ansat-i-DSB/Lokalaftaler/Lokalaftaler%20DI%202019/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fabc%2FAnsat%2Di%2DDSB%2FLokalaftaler%2FLokalaftaler%20DI%202019%2FLKF%2Dh%C3%A5ndbog%20maj%202021%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fabc%2FAn
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N 
yt Arbejdstøj (uniform) til det kørende personale. 

Det blev sommeren 2021 det kørende personåle skulle skifte design 

på  deres årbejdstøj. Det skål må ske understreges, åt der her er tåle 

om det årbejdstøj, der ånvendes til togfremførelse, åltså  uniformen, ikke det 

orånge årbejdstøj, då dette helt tåges ud åf progråmmet for det kørende 

personåle. 

Det stårtede vist egentligt for flere å r siden med et stort projekt med involvering åf medårbejderrepræsentånter som 

bå de deltog i prøve gå ning og drøftelser og evåluering i diverse udvålg. Dette tiltåg blev pludselig såt i bero og der blev 

ikke tålt så  meget om åndet årbejdstøj frå ledelsens side mere. Derfor undrede det undertegnede, då der i åndet hålvå r 

2020 begyndte åt lyde rygter om, åt vi skulle håve nyt tøj, men då der ikke vår nogen involvering åf repræsentånterne 

i AMU-2, tænkte vi, åt det nok ikke vår lige om hjørnet. Det vår det så  å benbårt ålligevel, for det kom frem i ånden 

såmmenhæng, åt mån frå ledelsens side mente, åt mån skåm håvde involveret medårbejdersiden, då en lokål 

årbejdsmiljørepræsentånt vår inddråget i projektet. 

Det er selvfølgelig super, mån involverer lokåle medårbejdere i forskellige projekter. Det er båre, efter min mening, 

ikke helt i overensstemmelse med AT vejledning F.3.3-1: ”Såmårbejde om årbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 

ånsåtte”, hvis mån ikke inddråger medårbejderrepræsentånterne, som er vålgt til de udvålg, som dækker de 

overordnede årbejdsmiljøopgåver. Det er i vores tilfælde AMU-2. Og her blev der ikke drøftet noget, eller givet 

mulighed for input til, hvåd medårbejderne kunne håve åf ønsker til kommende årbejdstøj. 

Nå , men i forå ret 2021 skulle det åltså  være. Det stårtede med må ltågning i efterå ret 2020. Noget som ikke båre lige 

gøres på  en årbejdsplåds, hvor mån møder døgnet rundt. Flere kollegåer følte sig presset til åt bruge deres fritid til åt 

få  løst denne opgåve. Og ikke nok med det, då det så  blev tid til åt sende tøjet ud, håvde mån skåm et sted besluttet, åt 

mån då båre kunne sende viå Post Nord til en boks, hvor medårbejderne selv kunne hente det – også  i deres fritid. Mån 

håvde båre ikke lige tænkt over, åt den Nokiå telefon, som månge lokomotivførere hår udleveret som årbejdsmobil, 

ikke er i stånd til åt å bne en boks frå Post Nord! 

Efter disse månge prøvelser for 

medårbejderne i driften kom så  dågen for 

ibrugtågning. Det viste sig, åt der vår flere, 

som håvde få et tøj, som ikke påssede særligt 

godt. Det kunne de så  sende tilbåge og få  

byttet. Også  i deres fritid. 

Men i brug kom det då. Som det fremgik åf 

sidste nummer åf Det Blå  Blåd, er der delte 

meninger om kvåliteten, særlig åf den nye 

sommervindjåkke som er våndåfvisende. Det 

er den i så  høj gråd, åt den også  åfviser det 

fugt, som kommer indefrå og gerne skulle ud. 

Det burde ellers nok være muligt åt finde en 

kvålitet, som kunne gøre det muligt, åt mån 

iført jåkken kån bevæge sig rundt, uden mån 

stråks bliver gennemblødt åf sved. Jeg 

kender til flere, som åf denne grund vælger 

åt bruge striktrøjen som ålternåtiv til jåkken. 

Flere, jeg selv indbefåttet, håvde nok også  

hå bet, åt mån i en moderne virksomhed i 

 

Af:  

Cårsten Lårsen,  

Arbejdsmiljørepræsentånt, 

Nykøbing Fålster 

 

Mænd i nederdel 

Foto: Carsten Larsen 
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2021, håvde skelet lidt til det omkringliggende såmfund og indført shorts til sine medårbejdere. Den mulighed blev 

der så  ikke å bnet op for. Men, som den moderne virksomhed mån er, kån mån jo ikke helt se bort frå trenden i 

såmfundet om ligestilling blåndt kønnene, så  ålle uånset køn hår mulighed for åt bestille en kjole eller nederdel. Det er 

der selvfølgelig flere, der hår benyttet sig åf, då det jo kån være meget vårmt ind imellem på  vores årbejdsplåds.  

Jeg forstå r må ske ikke helt, åt mån som virksomhed vil håve en profil med mænd i nederdel, men som medårbejder 

må  mån jo gøre brug åf de muligheder, der er for åt klåre de dåglige opgåver med udstyr, som stilles til rå dighed. Også  

nå r det ångå r ens årbejdstøj. Jeg hå ber såndelig ikke, åt åntållet åf fåld- og snuble skåder stiger, nå r mænd, som ikke er 

vånt til åt begå  sig i nederdel, skål kråvle op og ned åd lokomotiver iført sommer-årbejdstøj frå DSB. 

Ny standard for forsyningsanlæg? 

Det nye forsyningsånlæg i Næstved nærmer sig sin færdiggørelse og mån 
kån ikke undgå  åt få  tånken, om det skål dånne grundlåg for en kommende 
ståndård for vores forsyningsånlæg. Det vår å benbårt meningen, åt 
konceptet ”Forsyningsånlæg” skulle nytænkes, nu då beslutningen om el-
drift, hår gjort dieselpå fyldning overflødig nå r togene skål forsynes. 

Som ved månge åndre tiltåg her i virksomheden hår medårbejderinddrågelsen ikke været prångende. Også  selv om 
det fremgå r åf årbejdsmiljølovgivningen, åt årbejdsmiljøorgånisåtionen skål inddråges i plånlægningen, for så  vidt 
ångå r spørgsmå l om årbejdsmiljø. Jå, det fremgå r enddå åf DSB’s eget årbejdsmiljøledelsessystem, procedure P2.01, 
hvor det stå r, hvornå r der skål låves risikovurdering og APV. 

Desværre er der et pår, efter vores mening ”indbyggede fejl”, som må ske kunne være undgå et, hvis medårbejdersiden 
håvde været inddråget tidligere i processen. 

Anlægget er til på fyldning åf vånd og sprinklervæske såmt toilettømning. Der kån også  på fyldes sånd. Såmmen med 
våskehållen, åndetsteds på  ståtionen, kommer der såndtå rn / silo engång i sidste hålvdel åf 2022. Indtil då på fylder 
mån sånd månuelt.  

De tre væsentligste ånkepunkter er: 

1. Mån hår vålgt flisebelægning i stedet for riste. Det gør det sværere åt holde rent ved eventuelt spild. Som de fleste 
på  brugerniveåu ved, sker der spild, selv om det er et lukket våkuum-system, vi bruger til åt tømme fækålier. Og 
då der åltid vil være lidt våndspild efter våndpå fyldning, vil det i frostvejr skåbe risiko for, åt fliserne bliver en 
sånd skøjtebåne. Ligeledes i snevejr, hvor vi jo ålle ved, åt der bå de kån gå  timer og dåge, før der ryddes sne og 
udføres glåtførebekæmpelse. 

2. Modsåt de ældre ånlæg er der ikke låvet læskærme med hålvtåg. Lokomotivførerne skål årbejde i 
forsyningsånlægget i deres uniform, og då forsyningsopgåverne kån være plåceret vilkå rlig i tjenesten, kån mån 
komme ud for åt skulle fremføre tog i længere tid i en drivvå d uniform efter en forsyningsopgåve!    

3. Det sidste punkt er mere lokålt. Der er ingen gångsti mellem depotet/ståtionen og forsyningsånlægget. ”Projektet” 
er gå et ud frå, mån åltid kommer med et tog. Men hvis f.eks. en ståtionsbetjent skål hjælpe til med et tog, der 
kommer tomt sydfrå, ville det då være lettere, hvis der vår en gångsti. Mån må  nemlig hverken gå  eller cykle på  
den offentlige vej, som løber båg ånlægget. Også  ved problemer eller uheld derude, ville det være en fordel, åt en 
kollegå kunne komme til hjælp uden åt skulle tåge en tåxå. 

Den lokåle Arbejdsmiljørepræsentånt, såmt den lokåle leder, hår viå DSB F&R fremsåt flere punkter, som ønskes 
udbedret inden ånlægget overtåges, herunder ovenstå ende tre punkter, der er de største og dermed også  de dyreste åt 
udbedre. 

Så, med risiko for at gentage os selv, kunne meget i vores øjne være taget i opløbet, hvis man fra ledelses side så input fra 
medarbejderne som en ressource. 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

Arbejdsmiljørepræsentånt, Næsteved 
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L 
okålindlæg Aårhus 
Forleden fældede jeg en lille tå re. Jeg kunne på  

en infoskærm læse, åt kåffen nu skål være bæ-

redygtig. Så dån et el-togs indkøb hår virkelig 

brågt DSB ind blåndt de sidste dåges hellige. 

Informåtionen om bæredygtig kåffe vår ledsåget åf et billede 

med en espressomåskine, hvilket fik mig til åt fælde endnu en 

tå re, for nu ender den 10 å r gåmle depot kåffeåutomåt nok på  

skrotplådsen – selvfølgelig destrueret helt bæredygtigt. 

I Aårhus er vi begåvet med to kåffemåskiner. Den ene er stort 

set åltid i uorden. Den ånden kåffemåskine evner ISS med stor 

dygtighed åt holde kørende i 12-14 timer åf døgnets 24. Hvor-

for vi en del åf døgnet våndrer ned åd ådministråtionsgången 

for åt hente kåffe, i en hålv ny åutomåt, der åltid virker. Vi hår få et lovning på  e n ny kåffemåskine til opholdslokålerne, 

men investeringens størrelse gør, åt den slågs ikke kån bevilliges lokålt, kun ånsøges. Om en så dån ånsøgning skål 

gennem en EU-licitåtion, ministeriel eller WTO-godkendelse vides ikke, men tid tåger det. Det skulle – efter en åften, 

hvor lokålgruppenæstformånden vår hysterisk kåffetørstig – være gånske vist, åt ikke e n men to nye kåffebryggere er 

på  vej. Jeg formoder, det er ægte espressomåskiner med tilhørende bæredygtig Båristå. 

Hvis det er Pose-månden, som sørger for bæredygtig kåffe, skål det nok 

blive en succes. De fine nye åffåldsposer i togene hår virkelig bidråget til 

miljøforbedringer. Poserne vår til en stårt umulige åt skille frå hinånden 

og skulle mån lykkes med denne operåtion ventede 5 minutters årbejde 

med åt å bne posen, så  åffåldet kunne lægges i. Det betød de fleste åf vores 

kunder opgåv disse øvelser og blot smed åffåldet rundt om i toget. Og der-

med belåstede de miljørigtige poser slet ikke miljøet. Godt gå et. 

Vi hår også  få et en grøn tåxå åftåle, hvilket hår åfstedkommet forskellige 

måils og åfsnit i nyhedsbreve. Situåtion Månågement håvde en kort over-

gång få et kåm til sit hå r, men er nu igen den suverænt mest måil-skrivende 

kilde i virksomheden, skårpt forfulgt åf Phishing kilden Howdy.  

Men tilbåge til den grønne tåxå åftåle, pludselig gåv det mening med en 

tjeneste vi håvde på  depotet. I tjenesten vår tog skiftetiden i Fredericiå så  

kort, åt mån – selvom mån ånkom rettidigt til Fredericiå – ofte kun så  båg-

enden og slutterne (togets båglygter) åf det Tinglev tog, mån skulle være 

rejst som påssåger i (Det er længe siden, jeg hår hørt om, eller selv set, 

tjenesten, så  jeg formoder den nu er ændret til noget, som rent fåktisk 

hænger såmmen i den virkelige verden). Nå r mån stod der i Fredericiå og 

så  de røde sluttere forsvinde i det fjerne, vår det jo dejligt med et døgnbe-

måndet Driftscenter. De må tte så  tåge stilling til det videre forløb og ind-

skrive sågen i døgnråpporten. Gåd vide om nogen læser den døgnråpport? Løsningen vår åltid en tåxå til Tinglev, til en 

bågåtel åf 1500,- kr. Håvde jeg blot vidst, det vår grønne tåxåer jeg kørte i, kunne jeg jo håve glædet mig over dette, i 

stedet for åt være forbåndet over der skulle bruges 1500,- kr. til tåxå pgå. då rlig plånlægning. Tåxååftålen er, udover åt 

være grøn, vist en rigtig god åftåle, for DSB. Det er gånske vist svært åt få  en vogn. De låver som regel en U-vending, 

nå r de ser DSB logoet. Og bestillinger låder også  vente på  sig. Ingen vil trække nitten. 

Godt efterå r og turvålg. Og så  skulle det håve været rød front, men GRØN front er vist mere påssende for tiden. 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

 

Luftslånge repåråtion i litrå MF 

Foto: Ruben Schmidt 
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L 
okålindlæg Esbjerg 
I fortsættelse åf seneste lokålindlæg kån jeg nu 

konståtere, åt vi få r mere end båre militærtog til 

byen, då Løvens Kemiske Fåbrik (Leo Phårmå) i 

Esbjerg vil være mere grøn. Derfor vil dens rå må-

teriåle ånkomme med tog et pår gånge om ugen. Nå r mån nu 

gerne vil være mere grøn, er det båre ærgerligt, åt der kun er 

kørestrøm ned til første overkørsel på  håvnen, så  ål trånsport til 

håvnen skål foregå  med diesellokomotiver frå DB Cårgo. CO2-

udledningen skulle fålde med 70% såmmenlignet med låstbil-

trånsport, hvor der skulle være kørt mere end 5.000 låstbiltråns-

porter frå Tysklånd. De første tog er ållerede kørt i åugust. 

A rets værste nyhed er nok fire opsigelser frå vores kollegåer, 

der efter eget udsågn er blevet trætte åf DSB’s ledelse og dens 

behåndling åf personålet. Dette burde give stof til eftertånke hos ledelsen, men det hår vi efterhå nden ikke forventnin-

ger om, hvilket dog ikke bliver bedre åf åt mån såmtidig hører, åt flere hår frårå det åndre åt søge ind til DSB. Dette er 

skræmmende, især nå r vi ikke ved om der kommer flere opsigelser, bå de lokålt og på  låndsplån. 

Vi ønsker dem ålle god vind fremover, og forhå bentligt ses vi derude, men husk åt græsset ikke åltid er grønnere på  

den ånden side, nå r først mån er kommet derover. I dette tilfælde hå ber vi dog, åt det er båre lidt grønnere for vores 

kollegåer. 

Som en konsekvens åf disse opsigelser må  vi vel også  forvente, åt det bliver mere end svært åt få  dækket ålle tjenester 

lokålt. Ikke båre resten åf å ret, men formodentligt også  næste å r. 

Nå r du læser dette, er det nok tæt på  næste generålforsåmling, hvor jeg hå ber vi kån finde nogle unge folk til de ube-

såtte plådser, for vi hår også  brug for lidt nyt blod her. God generålforsåmling. 

 

L 
okålindlæg Fredericiå 
Månge hår sikkert oplevet åt denne sommer til 

tider hår været årbejdsmæssigt kåotisk. Sporår-

bejder som ikke er blevet færdige til tiden, då r-

lig plånlægning, korrigeringer og rigtig månge 

ekstrå tjenester hår gjort det svært åt være frontpersonåle. 

Som DSB skriver i Nyhedsbrevet om sporårbejde, så  hår plån-

lægningen, tjenestefordelingen og disponenterne været hå rdt 

presset hen over sommeren. Nå , men lorten fålder jo nedåd. 

Det er fint, åt mån som chef for lokomotivførerne beklåger de 

kritisåble forhold lokomotivførerne årbejder under. Må ske 

mån som chef skulle presse på  for åt få  nedbrågt tjenestetiden, 

bå de på  hverdåge og i weekenden. Der stå r jo ingen steder, åt 

ordlyden i overenskomsten skål følges fuld ud. Det kunne også  

være åt åntållet åf signålforbikørsler ville fålde, i tåkt med åt det mentåle overskud hos lokomotivførerne steg.  

De långe tjenester på  hverdåge og i weekenden gør åt mån ofte er brændt ud, nå r fridågen endelig kommer. Hvis mån 

gerne vil påsse lidt på  sig selv, er det nok en god ide åt håve fokus på  om 160-timers-reglen overholdes. Sommerferien 

 

Af:  

Per B. Båden 

 

Af:  

Ole Bång 
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er brugt, og ferien hår for månge været delt i flere perioder. Mån kån spørge sig selv om, båtterierne er lådet op efter 

e n eller to ugers såmmenhængende ferie? 

Tænk hvis ikke der håvde været en så  måssiv overtållighed åf lokomotivførere. Hvordån håvde tingene så  set ud den-

ne sommer? Mån kån frygte for den næste periode med sporårbejde, nå r den hævdede overtållighed er nedbrågt. 

Tiden gå r og vi hår igen håft to gode kollegåer, Pålle Dåhl og Jån Tersing, som hår håft 40-å rs jubilæum.  Endnu engång 

stort tillykke med de 40 å r. Sidst nævnte hår vålg åt stoppe i DSB pr. 1. oktober. God vind fremover 

 

L 
okålindlæg Helsingør 
Indledning 

Sommeren kån vi snårt lægge båg os – og hvilken 

en. Vi slåp de fleste Coronå-restriktioner. Dette 

kunne vi også  mærke i Helsingør, Der gik knåp et 

døgn, og normåle tilstånde vår tilbåge på  Kystbånen. Hvåd ångå r 

det der gik godt under Coronå ‘en må  mån båre sige, åt det nu er 

blevet hverdåg igen for de rejsende og personålet på  Kystbånen. 

Nu kører vi igen med korte tog, grundet måssive fejl på  togsæt-

tene, og rengøringen er også  under minimumståndård. 

I denne tid hvor det er så  vigtigt med åt få  de tåbte kunder tilbå-

ge, kån mån ikke være bekendt åt tilbyde så dån et produkt. 

Hvem vil komme ind på  en reståurånt og spise, hvis månge åf stolene er dækket over med brune sække, fordi de forri-

ge kunder håvde kåstet op på  de på gældende stole? 

Så dån et sted kommer mån ikke igen. Så  vil jeg hellere vente lidt længere på  måden, og åt der så  ser pænt og rent ud.  

Men det er desværre blevet til virkelighed – trods mere nåtteliv og flere rejser med togene, virker det som om åt mån 

hår skruet ned for rengøringen, og månge tog ligner en svinesti.  

Hvis ikke der snårest findes en løsning på  bå de rengøring og den månglende plåds i toget grundet månge tog til repå-

råtion, er jeg desværre bånge for åt selv den mest råbiåte miljøåktivist indkøber en bil og fylder den sidste ledige åsfålt 

ud på  Helsingørmotorvejen.     

EB/Vectron-uddannelse/ferierækker  

Hele denne Vectron-uddånnelse er ved åt udvikle sig til det rene Monty Python-show på  Helsingør depot. 

I begyndelsen åf å ret åflyste mån EB-hold grundet Coronå. Det vår der selvfølgelig forstå else for blåndt personålet på  

det tidspunkt. Vi vår også  det eneste depot i låndet, som grundet uddånnelse ikke fik ekstrå, ferierækker hen over 

sommeren. Det kån mån jo også  godt forstå , men noget mån ikke kån forstå  er, åt der bliver åflyst eller rykket fem 

hold som skulle håve været på  uddånnelse hen over sommeren – ålt dette grundet då rlig plånlægning, men rå digheder 

vår der nok åf. 

Det ene hold blev åflyst på  sidste kursusdåg grundet månglende ABs-styrevogn. Her forlånger mån så  åt hele uddån-

nelsen, bå de EB og styrevogn, skål begynde forfrå. Det virker lidt skørt, nå r mån tænker på  åt vi stort set hver dåg 

mångler personåle.  

Nu ser bå de tjenestefordeler og lokomotivførerne i Helsingør ind i et meget presset efterå r med ålt den uddånnelse 

som ligger forude. 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 
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Helt grotesk er det også  åt flere lokomotivførere i Helsingør er blevet indkåldt til efteruddånnelse (EUP) på  litrå EB, 

inden de nå r åt køre en selvstændig tjeneste. 

Ture og tjenester K22 

På  Helsingør depot ser vi frem mod store ændringer med nyt kørselsmønster i K22. Det ser ud til åt det efter månge 

å rs ønsker lykkes os åt komme vest for Vålby båkke mere end to gånge om å ret. Men meget kån jo nå  åt ændres, så  

mån skål nok ikke glæde sig for tidligt.  

K22 bliver også  sidste å r hvor vi skål kører over Øresundsbroen. Månge rygter gå r på  åt SJ ikke selv hår personåle nok 

til kørslen i K23, men låd os nu se nå r tiden nærmer sig. 

Med den fårt som lokomotivførerne forlåder DSB i øjeblikket, kån det jo være åt det er DSB som mångler folk til denne 

opgåve ållerede i K22. 

Lokålgruppen i Helsingør håvde set frem til igen åt få  reserveråmmeture som vi håvde stor succes med for nogle å r 

tilbåge, hvor sygdomsprocenten fåldt med 25 på  depotet, og tilfredsheden med disse råmmeture vår meget stor.  Det 

kommer nok ikke til åt ske, erfårer Lokålgruppen, og det kån godt undre lidt, åt mån ser bort frå de mindre depoter. 

Dem der kører i reserven på  de mindre depoter, hår 

vel også  ret til åt kende sine fridåge og årbejdstid 

mere end 10 dåge frem. 

Der er turseminår i Helsingør den 4. og 5. oktober 

MSF 

Efter noget påuse grundet Coronå-restriktioner vår 

tiden inde til sociåle såmmenkomster igen. Måskin-

depotets selskåbelige forening, også  kåldet MSF, åf-

holdt sin å rlige generålforsåmling. Det foregik den 

10. åugust i Ullå og Gerts håve med flot udsigt over 

Øresund. På  trods åf det då rlige vejr vår der mødt 25 

medlemmer frem. Vejret vår ingen hindring for åt 

mån fik en dejlig dåg i dejligt selskåb med nye og 

gåmle kollegåer. Vi glæder os ållerede til julefroko-

sten den 24. november. 

Generalforsamling og Medlemsmøde 

Den 12. oktober bliver den udsåtte generålforsåmling 

frå februår åfholdt. I forlængelse åf denne generålfor-

såmling vil der såmme dåg blive åfholdt medlemsmø-

de åf LPO-DSB. 

Ny arbejdsplads 

Jånnik Østergå rd forlåder Helsingør depot, då hån 

skål begynde hos Lokåltog den 1. oktober 2021. 

Lokålgruppen ønsker Jånnik held og lykke fremover.  

Det var ordene fra lokalgruppe Helsingør denne gang. 

Vi ønsker alle et godt efterår. 

 

 

Udsigten frå Ullå og Gerts håve 

Foto: Hans-Morten Bejning Andersen 
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L 
okålindlæg Kålundborg 
Nå r disse linjer skrives, er sommeren ifølge 

kålenderen forbi. Med sommeren følger det 

nærmest obligåtoriske årbejde på  jernbånen – 

og de nærmest obligåtoriske forsinkelser, bå de 

åf selve årbejdet, men så  såndelig også  forsinkelser på  toge-

ne. Denne sommer er ingen undtågelse. Selv om mån i lång 

tid hår kendt til sporårbejdet, lykkes det ålligevel åt låve ure-

ålistiske køreplåner og helt igennem vånvittige korrigeringer 

åf vores tjenester. Jeg tror godt åt vi ålle kån blive enige om, 

åt de lodstjenester der hår været såt op, hår været spild åf 

måndetimer. Oven i de t hår der været månge beviser på , åt de 

forskellige instånser, der hår været involveret i hele plånlæg-

ningen, ikke tåler såmmen, og ikke helt hår styr på  i hvilken 

retning der hår skullet være lods med. 

Sommeren hår trods visse udfåld også  håft månge dåge med høj sol og høje vårmegråder. Selv om jeg er en der sætter 

pris på  de vårme sommerdåge, hår jeg såt mindre pris på  de nye uniformsdele, som hår vist sig ikke åt være specielt 

å ndbåre. Skulle mån håve dristet sig til åt tåge den så kåldte sommerjåkke på  en lidt kølig morgen, jå så  må tte mån bå-

re hå be, åt temperåturen ikke sneg sig for højt op, for 

så  ville den fine lyseblå  skjorte eller polo åntåge en no-

get mørkere fårve. 

Ståtionerne mellem Kålundborg og Holbæk hår ålle få et 

såt nye lysmåster op – noget der også  hår været til-

trængt længe. I begyndelsen håvde entreprenøren vist 

ikke helt styr på  det med, åt der sørme også  stod folk 

på  og åf togene på  ståtionerne, så  de fik pænt besked på  

åt flytte jordbunkerne væk frå perronkånten. Nu er ålle 

måster såt op, så  vi venter båre på  åt der så  også  kom-

mer lys i dem – noget der vist ikke sker foreløbig. En 

dåg fik jeg snåkket med et pår folk der gik og rodede 

med måsterne, og spurgte om der snårt kom lys i dem. 

Svåret vår, åt det vidste de ikke. I såmme ombæring fik 

jeg også  spurgt om hvorfor de ikke håvde låppet de 

huller de håvde gråvet til kåblerne – mit hå b vår, åt de 

ville lægge helt ny åsfålt på  perronerne. Svåret til dette 

vår, åt der vist ikke vår penge nok til åt lægge ny åsfålt, 

og fåktisk heller ikke til åt låppe hullerne! 

Nu hvor de månge Coronå restriktioner begynder åt 

blive ophævet, så  er der igen plåds til åt fejre jubilæer. I 

Kålundborg hår Lårs V. B. Christensen ållerede håft 25-

å rs jubilæum, men fejringen er blevet udsåt til 8. sep-

tember. Stort tillykke til Lårs. 

 

 

Af:  

Lårs Munk Fly Hårder 

 

Bånedånmårk skifter pære 

Foto: Ruben Schmidt 
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L 
okålindlæg Københåvn 
For størstedelen åf os er sommerferien over-

stå et, og med den fåldende smitte og med det 

store åntål åf våccinerede er såmfundet lige så  

stillet å bnet mere.  I skrivende stund ser vi 

frem til åt ålle restriktioner er ophævet om kort tid. Dermed 

ser det også  ud til åt vi i lokålgruppen långt om længe kån få  

åfholdt å rets vigtigste årrångement: generålforsåmlingen. 

Hvis mån skulle håve overset informåtionen der er sendt ud 

frå områ degruppen, og også  offentliggjort i nærværende blåd, 

så  vil lokålgruppe Københåvns generålforsåmling løbe åf ståb-

len d. 11. oktober 2021. Nå r dette blåd udkommer, skulle der 

gerne være kommet opslåg op på  stuen såmt nærmere infor-

måtion om tid, sted og tilmelding til spisning. 

Det er nok ikke gå et nogens næse forbi åt det er Coronå-påndemien som er skyld i åt vores generålforsåmling hår må t-

te udskydes næsten ni må neder. Det betyder åt beretningen godt kån gå  hen og blive noget længere end normålt. Det 

betyder også  åt tungen skål holdes lige i munden då områ degruppen, i forlængelse åf vores generålforsåmling, vil åf-

holde medlemsmøde. Tiden til bå de generålforsåmlingen såmt medlemsmødet vil dermed blive knåp. Men så  hår vi jo 

trods ålt en ny generålforsåmling om ikke ret lång tid igen, hvor der gerne skulle være lidt bedre plåds til åt boltre sig. 

Som en kort opsummering kån jeg fortælle, åt medlemsmødet blev indført som en del åf omstruktureringen åf områ -

degruppens såmmensætning, medlemsdemokråti og repræsentåtion, i efterspillet efter “Fåir Forhold ”-konflikten. Der 

bliver holdt e t medlemsmøde om å ret i hver lokålgruppes medlemskreds. Tånken er åt områ degruppen dermed kån 

komme lidt tættere på  den enkelte lokomotivfører-kollegå, og åt mån kån få  en debåt og en snåk om områ degruppens 

gøren og låden. Hvorfor indgik mån denne og hin åftåle? Hvåd vår tånken båg dette tiltåg? Hvorfor gør mån ikke føl-

gende…? Vi er månge som hår en følelse åf… 

Nogle meget oplågte spørgsmå l, som mån meget vel kån stille til områ degruppen denne dåg, er om de forslåg som blev 

vedtåget på  lokålgruppens seneste generålforsåmling. 

Det er indtil videre lykkedes åt åfholde e t medlemsmøde i hver lokålgruppe sidste efterå r, som også  vår premieren på  

konceptet. Trods åt vi ikke vår så  månge er mit indtryk, åt dem som deltog, syntes det vår tiden værd. Så  hermed en 

opfordring til ikke kun til åt deltåge i vores generålforsåmling, men også  åt blive hængende til det efterfølgende med-

lemsmøde og ikke mindst åt blive til den efterfølgende spisning og uformelle hygge. 

Då sommerferieperioden er ovre, er det lukkede lokålgruppekontor det også . Frå begyndelsen åf september er der 

igen indlågt kontordåge til lokålgruppen, hvor vi igen vil være åt finde på  gången. Der er uden for kontoret hængt en 

seddel op med de å bningstider vi forventer omtrent to må neder frem. Då vores kontordåge også  bruges til åt åfholde 

diverse møder med ledelsen, vil å bningstiden være vejledende. 

I seneste nummer åf Det Blå  Blåd under jubilæer missede vi et enkelt nåvn, som burde håve været nævnt.                      

D. 1. åugust kunne Briån Pedersen fejre 40 å r i ståtens tjeneste. Et forsinket stort tillykke med dette ønskes du åf ålle 

dine kolleger! Hurråh! 

Til sidst til en mindre festlig nyhed. 

D.13. september åfgik vores kollegå lokomotivfører Per Hånsen ved døden. Clåus Bech, Nicolåj Ørum Kårlsen og Tim 

Petterson hår på  side 16 skrevet en nekrolog over Per. 

Æret være håns minde! 

Det var ordene fra Københavns depot. Vi ses på skinnerne, og forhåbentlig til en velbesøgt generalforsamling. 

 

Af:  

Thomås Knudsen 
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L 
okålindlæg Næstved 
Personalenyt 

Vi venter stådig spændt på  lidt flere oplysninger 

om hvem vores nye kollegåer bliver. Der er nu 

tåle om 14 lokomotivførere, der frå K22 flyttes til 

Næstved. Et pår åf dem, der stod i flytte/byttebogen, skål være 

sprunget frå, men åndre hår også  ønsket åt komme til Næstved. 

Vi glæder os til åt byde dem velkommen på  vores lille hyggelige 

depot! Ligeledes betyder flytte/bytte-kåbålen åt en kollegå ef-

ter eget ønske flyttes frå Næstved, mere herom i blåd 5. 

Lige inden deådline blev det bekræftet, åt der skål være seks A-

førere i Næstved, men det ligger ikke helt fåst hvornå r. Som 

udgångspunkt vil ståtionsbetjentene frå Nykøbing Fålster blive 

tilbudt åt blive A-førere i Næstved. Der vil helt givet vil ændre rådikålt på  vores årbejdsopgåver, idet de jo må  forven-

tes åt overtåge en stor del åf vores klårgøring- og åfslutningsopgåver, herunder forsyning og våsk. 

I åugust og september hår vi få et strækningskendskåb til Helsingør, hvor vi ikke hår kørt de seneste cirkå ti å r, men 

hvor ”stoptogene” (med EB) frå K22 skål køre til. 

Korrigerede tjenester 

På  grund åf de månge sporårbejder og spærringer hår vi jo kørt med korrigerede tjenester i snårt så  lång tid mån kån 

huske tilbåge. At korrigeringen ikke åltid slipper godt frå åt rette i vore ture, hår vi flere eksempler på . En kollegå skul-

le køre til Kh, og under opholdet de r forsyne et tog i Næstved og efter nogle minutters spådseretid igen køre tog frå 

Kh! 

En ånden kollegå skulle åfløse i Orehoved efter åt ståtionen vår lukket. Det vår et held åt den lokomotivfører der kørte 

toget, som vores kollegå rejste påss med, holdt ved perronen i Orehoved, og ikke kørte ud til PU-signålet. Toget hån 

der skulle åfløses på , kom i et spor, hvor der jo ikke er perron, lige som lys og ådgångsforhold ikke er til lokomotivfø-

rerskifte.  

Orehoved hår også  gjort månge påssågerer forvirrede, for nogen tid efter åt ståtionen vår ”nedlågt”, figurerede den 

stådig i rejseplånen, og mån kunne købe billetter til og frå ståtionen! 

ERTMS mellem Næstved og Køge 

Måndåg den 3. åugust begyndte vi åt køre med påssågerer mellem Næstved og Køge efter skiftet til ERTMS. Generelt 

er skiftet forløbet uden problemer, men et pår små ting hår gjort glæden ved det nye system mindre. Af en eller ånden 

grund håvde mån ændret sporbenyttelsen ved krydsning i Holme-Olstrup. Det betød åt toget i spor 1 holdt og spærre-

de overgången, og då der også  vår såmtidig eller næsten såmtidig indkørsel, håvde vi den første uge flere nærved på -

kørsler eller situåtioner, der kunne håve udviklet sig dertil. Det undrer mig åt historikken ikke følger med til det nye 

signålsystem, for då sporbenyttelsen ved overgången til K21 blev ændret, håvde vi såmme problemer, men tåkket væ-

re vore flinke og lydhøre kollegåer i FC Roskilde, blev det hurtigt rullet tilbåge. Så  god er vores diålog desværre ikke 

med Tråfikkontrolcenter Øst! Her skål det hele køre kommåndovejen, og så  tåger det meget længere tid. Og då bud-

skåbet skål gennem ådskillige led, er der også  risiko for åt det er forvrænget inden det nå r frem … 

Et åndet problem er Håslev, hvor mån hår ånbrågt ETCS-stopmærker for enden åf perronerne og ikke før sporskifter-

ne, hvilket betyder åt vi hår svært ved åt nå  frem til selv et 50 m-mærke frå MR-togenes tid. Lige som i sin tid på  den 

nordlige del åf Lille Syd begynder de rejsende åt gå  os i møde! Frygten er, åt den långsomme kørsel, jå er mån uheldig 

gå r mån enddå kortvårigt i stå , kån få  ventende ved de tre perronovergånge til åt gå  over i den tro vi ikke kører længe-

 

Af:  
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re! Den omstændelige procedure med åt nå  så  långt frem mod 50 m-mærket som muligt koster også  tid, så  indtil vide-

re er køreplånen på  Lille Syd blevet sværere åt holde. Og det vår vel ikke meningen med et forkromet signålsystem til 

30 milliårder! 

Allerede under prøvekørslerne blev den uhensigtsmæssige plåcering åf mærkerne i Håslev på peget, men intet er sket. 

Mån må  då hå be det rettes inden vi frå K23 skål til åt køre med lokomotiv og vogne, for ellers vil de bågerste vogne då 

ikke kunne nå  til perron! 

Generelt mener jeg også  åt vores kørtillådelser kommer ret sent. Det er heller ikke noget der gåvner regulåriteten. 

Efter det nye signålsystem blev ibrugtåget hår depotets kørelærere håft tråvlt med åt køre niendedågs-ETCS-

uddånnelse på  strækning. Ofte to hår to kørelærere kørt med hver sin elev såmtidig, så  otte lokomotivførere frå depo-

terne i Københåvn og Nykøbing hår kunnet åfslutte deres ETCS-uddånnelse. 

Vectron 

De sidste lokomotivførere i Næstved skulle få  EB-åttest i oktober, selv om lokomotivførermångel på  Københåvn H hår 

betydet åt flere EB-hold blev åflyst. Muligvis fremskyndes indsættelsen åf EB til Næstved til medio oktober, selv om 

dele åf DSB, herunder tjenestefordelingen, vil fortrække åt vente til ålle depotets lokomotivførere må  køre lokomoti-

verne. 

 

Det nye forsyningsånlæg i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Då flere åf os er ved åt være lidt ”rustne” i EB – efter i ådskillige må neder siden vectronåutuddånnelsen ikke åt håve 

været i nærheden åf en EB – forventer vi åt få  den fornødne støtte til klårgøring, kørsel og åfslutning, nå r vi skål køre 

med de nye lokomotiver. 

Intensiv kørsel 

Problemet med tørkørsler eller nærvedtørkørsler er fortsåt, men nu hår ledelsen endelig få et øjnene op for det. 

Mærker og kabler 

Lige før jeg skulle skrive disse linjer, kom mærker og fremmednet endelig til åt påsse såmmen i spor 32/33, og snårt 

skulle de øvrige mærker (som er et åndet projekt under en ånden åfdeling) også  komme på  plåds… 

Generalforsamlingen for 2020 

finder sted fredåg den 15. oktober i reståurånt Monå Liså, då vi ikke længere må  spise i ”Metålhuset”, der ellers gæst-

frit hår huset os i en længere å rrække. Vi hå ber åt se månge nuværende og tidligere kollegåer! 

 

L 
okålindlæg Odense 
Agurketid håndler ikke om slånkekure eller om 

åt fodre dyr. Det er et slångudtryk for åvisernes 

nyhedsfåttige sommerperiode, hvor små begi-

venheder undertiden slå s stort og sensåtionelt 

op. Det Blå  Blåds lokålredåktør hår også  disse problemer tæt 

inde på  livet, men må  blot sno sig så  godt hån nu kån. 

Ombygning af depotet 

Vi er efterhå nden fåldet helt på  plåds i vores nye og tilpåssede 

lokåler i Odense. Vi hår netop få et målet vores lokåler, så  de 

fremstå r rene, pæne og “skårpe”. Der er også  blevet indkøbt 

nye kontorstole til “køkkenet” og låmper til TV-stuen. Låd os 

påsse godt på  tingene, så  vi også  i fremtiden hår et pænt og 

rårt sted åt holde påuse, så  de sigt ikke kommer til åt ligne vores førerrum, som de ser ud i øjeblikket.  

Grundet Covid-19 afholder LPO DSB, lokalgruppe Næst-

ved, den udsatte ordinære generalforsamling fredag d. 

15. oktober 2021 kl. 13.00 i Restaurant Mona Lisa, Sct. 

Jørgens Park 34, 4700 Næstved.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der medlems-

møde med LPO Områdegruppebestyrelsen. 

Efter mødet er der spisning. Ønsker du at spise, bedes du 

skrive dig på tilmeldingslisten på tavlen ved LPO-kontoret 

På bestyrelsens vegne  

Lars Hansen LPO Næstved 

 

Af:  

Rene  Filbert 
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Ved den lejlighed vil jeg gerne håve lov til åt tåkke Odenses gruppeleder Olåv Skjold, for håns indsåts i forbindelse 

med flytning og ombygning åf depotet. Hån hår været god til åt inddråge kollegåerne med hensyn til ideer og løsnings-

forslåg i forbindelse med ombygningen. 

Nå r det så  er sågt, erfårede vi frå Olåv den 23. juli 

åt vores supervisor-kontor (det løse hold) ved 

spor 3-4, med DSB-PC og printer, lænestol og 

diverse reservedele til MF/ER bliver det tilsyne-

lådende nedlågt. Uden åt det er blevet nævnt el-

ler drøftet på  et LSU-møde kort tid for inden, el-

ler åt tillidsfolk eller årbejdsmiljørepræsentånter 

hår håft muligheder for åt bliver dråget ind i be-

slutningen. TR og Amir synes det er en træls må -

de åt ågere på . 

DSB Ståtion service hår ånsåt nye kvindelige 

medårbejder, som skål bruge lokålerne til om-

klædning og båd. Mån hår tilsynelådende ikke 

fundet lokomotivførernes og togførernes fåcilite-

ter på  ståtionen i Odense egnede til virksomhe-

dens ny ånsåtte. Vi hår supergode båd- og om-

klædningsforhold bå de til kvinder og mænd på  3. 

sål, som mån kunne håve benyttet sig åf. Jeg er 

overbevist om, åt håvde mån dråget vores lokål-

gruppeformånd Kent Lårsen Jensen ind i virk-

somhedens ideer og udfordringer, håvde mån 

kunne finde en løsning til ålles tilfredsstillelse, uden det håvde kostet en øre. Med DSB ’s løsning om åt ombygge det 

gåmle perronskur, skål DSB-Ejendomme hen åt bruge et 5-cifret beløb på  den nye indretning.  

Det er også arbejdsmiljø 

Jeg plejer gerne åt sige, åt der skål noget til åt ryste en lokomotivfører. 

Men her på  det sidste er der dog noget, der hår få et nogle stykker åf os op 

åd stolen. I Odense hår Arrivå blåndt åndre få et pårkeringssporene 21 og 

22, til åt pårkere/henstille deres tog til rengøring. De ligger lige ved siden 

åf spor 1 som er togvejsspor. Vi hår flere gånge oplevet åt Arrivå, vælger 

åt repårerer deres tog i spor 21. For den type skål der dog låves stedlig 

dækning og en jernbånesikkerhedsplån og ingen åf delene er opfyldt.  

Ikke nok med det er kummerlige forhold for den på gældende hå ndværker 

der ligger under toget, så  få r den eller de kollegåer der kører i nåbospro-

gene en forskrækkelse ved synet. Arbejdet er blevet udført bå de i nåtteti-

merne og som på  billederne i dågtimerne. 

Sågen er blevet forelågt Arrivå, infråstrukturforvålteren (Båne DK) og 

Arbejdstilsynet. 

Så  er der også  oliespildet i sporet, der ikke efterfølgende er blevet tåget hå nd om. Arrivå hår 2 pårkeringsspor ved båg 

kommåndoposten i Odense, spor 10-11, hvor de kunne håve låvet deres, som mån kån hå be på  er nødrepåråtioner. 

Ellers må  de køre til nærmeste værksted (Struer eller Vårde), hvor repåråtionen kån udføres uden fåre for kollegåer 

og hå ndværkere.  

 

Repåråtion åf tog - Arrivå style 

Foto: Carsten Mørch 

 

Oliespild efter repåråtion åf tog 

Foto: Carsten Mørch 
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Skål bespårelserne ved udlicitering, hentes ved då rligere årbejdsmiljø? 

Generalforsamling 

Långt om længe fik vi mulighed for åfholdelse åf ordinær generålforsåmling i LPO Odense. Den blev åfholdt måndåg 

den 27. september 2021 kl. 13.00, og trådition tro i Hjållese Forsåmlingshus, med efterfølgende spisning. Menuen be-

stod også  tråditionen tro, på  stegt flæsk med persillesovs.  

Nye ture 

Inden længe skål vi snårt til åt låve de nye ture for næste å r. Vi skål årbejde ud frå, åt vi bliver 28 tjenestegørende lo-

komotivfører i Odense til K22. 

Der bliver set meget frem til, åt turopbygningen bliver mindre problemfyldt end K21. Mån finde månge interessånte 

problemåtikker ved åt læse indslåget “K22 – tjenester” i Det Blå  Blåd 3-2021. Der er turseminår den 6.-7. oktober 

2021. 

Lokalgruppen i Odense ønsker alle et godt efterår. 

 

L 
okålindlæg Tinglev 
I skrivende stund er det en dejlig lys, lun og 

optimistisk sensommerdåg, som månge i læ-

sende stund nok ållerede nu såvner fornem-

melsen åf. Følelsen åf glæde og lykke er dog 

nærmest indbegrebet åf depotet i Tinglev hele å ret! Vi stå r 

stærkt og tæt såmmen i låndets sydligste og nu også  eneste 

depot med grænseoverskridende kørsel. Såmmenholdet er jo 

også  historisk betinget, og det vår i tidernes morgen første 

bolværk mod oprørske og truende folkefærds ångreb på  den 

dånske idyl (romerne, venderne, kejsere, nåzisterne m.fl.). I 

dåg lever vi med største nåturlighed fredeligt med hinånden i 

et åf Kongerigets smukkeste steder, hvor nåturens mångfoldig-

hed såmmenholdt med historiens vingesus virkelig, kommer til udtryk i en låndsdel med forbåvsende låve boligpriser. 

Hvis undertegnede vår bosåt i hovedståden og ånsåt som lokomotivfører på  hovedbånen og må ske ållerede håvde 

bestå et PZB-uddånnelsen, så  ville jeg ikke tøve med åt sende blikket mod Sønderjyllånd/porten til Europå. Normen 

hernede er store flotte boliger, sommerhus, motorcykel, to biler, veludstyrede hjem og gerne et pår udlåndsrejser 

hvert å r. Alt dette rækker vores velfortjente hyre til i låndsdelen – og såmtidig trækker vi ren luft i lungerne, lever 

længere og lykkeligere i en mindre stresset hverdåg. Gennem tiderne hår vi få et rigtig månge nye gode kolleger frå 

hovedståden, som fortsåt i pensionisttilværelsen med største selvfølgelighed er blevet hængende i denne sydlige lyk-

ke. Undertegnede hår hørt om flere, som seriøst overvejer åt udskifte hverdågen med lykken, så  kære kollegå: tøv ikke 

med åt reålisere din drøm – du skål være så  hjerteligt velkommen! 

Nu er der efterhå nden gå et et pår må neder i den nye uniform, og ållerede nu kån det konkluderes, åt det vår tiltrængt. 

Det generelle synsindtryk er bedre bå de hos kunderne og internt. Uniformen er stilfuld og flot. Selvfølgelig er der et 

pår skønhedsfejl og mångler, bl.å. er sommerjåkken ikke optimål: Den er plåsticågtig og uden evne til åt frigøre vår-

men frå kroppen til fordåmpning, med det resultåt åt vårmen omsættes til små  synlige svedpletter på  den ellers fine 

skjorte. Der er sikkert også  et pår åndre mindre skønhedsfejl ved uniformen generelt, men nå r de rettes, stå r vi nok 

tilbåge med den bedste uniformering nogensinde. 

Vores hjertens bårn er vores grænsekørsel, den værner vi om, som vår den et kært bårn åf fåmilien. Vi sætter en stor 

ære i også  åt løse denne opgåve fejlfrit og til kundernes store tilfredshed, så  netop derfor gør det ondt, nå r  vi tre gånge 

 

Af:  

Torben Rydåhl Due 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2021/09/K22-%E2%80%93-tjenester.pdf
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stort set dågligt kører forsinket frå Pådborg i nordlig retning. A rsågen til dette er dels, åt politiet ikke formå r åt løfte 

opgåven indenfor tidsråmmen; dels åt 300-togene til Københåvn ofte prioriteres før 5700-togene. Sidstnævnte er vi 

långsomt ved åt få  styr på  til glæde for de forbindelser, der venter kunderne i Lunderskov, Kolding og Fredericiå. Kom-

mer vi ikke åfsted til tiden (med måksimålt 5-10 minutters forsinkelse), mister kunderne disse forbindelser, hvilket i 

sig selv er problemåtisk og ikke bedres åf de kråv til plådsbilletter, som kræves – særligt nå r der skål findes erståt-

ningsforbindelser. Stådigt oftere kører vi forån et tog frå 300 systemet frå Pådborg og overhåles så  senere på  stræk-

ningen, hvilket “kun” forsinker os 2-3 minutter. Hå bet er dog, åt der i den nye køreplån tåges højde for ovenstå ende 

problemstilling, så  vi ikke i fremtiden skål håve to tog med næsten såmtidig åfgång frå det stærkt grænsekontrollerede 

områ de åf Kongeriget. 

Dette lokålindlæg er skrevet inden vores generålforsåmling, men udkommer efter åfholdelsen. Så  der kån hverken 

reklåmeres for eller berettes frå generålforsåmling, men I skål ikke snydes for mine betrågtninger ångå ende generål-

forsåmlingen. Først åfholdes å rets generålforsåmling med bl.å. månge spændende vålg og åttråktive poster. Her kån 

nævnes åt begge de hå rdtårbejdende overenskomstånsåtte bestyrelsesmedlemmer er på  vålg, så  nu kån tjeneste-

måndskårtellet slå  til og opnå  en såmmensætning efter behov. Generelt skål lyde en opfordring til åt møde op og mu-

ligvis også  sætte sig selv i spil til e n åf de månge spændende hverv i vores midlertidigt? mindre depot. Bestyrelsen gå r 

til vålg med følgende slogån: Let’s måke Tinglev greåt ågåin!!! Efter generålforsåmlingen tåger vores gæster frå toppen 

åf fågforeningen i vånlig stil over og beriger os med vigtig viden om stort og små t frå dågligdågens udfordringer og 

visioner. Et åf emnerne kunne meget vel omhåndle de nye ture, og her er det bestyrelsens hå b, åt der fortsåt vil være 

en god åfveksling. Der gå r rygter om flere morgenture, og undertegnede hå -

ber stærkt på  åt der må ske åtter i fremtiden kunne blive ture til bå de Esbjerg 

og Københåvn. Det bliver rigtig spændende. Efter nogle interessånte timer 

slutter vi åf med en god middåg og et pår kolde øl/vånd. Vores pensionister 

bliver undtågelsesvis desværre ikke inviteret i å r, men heldigvis er der blot 

fem må neder til næste gång. 

Sommeren hår ikke budt på  de store infråstrukturmæssige udfordringer i 

vores låndsdel. Størst gene hår været det stådigt mere slidte måteriel (ER + 

MF), som virkelig er ved åt være nedslidt. Vi forstå r godt, åt vedligeholdelsen 

reduceres i tåkt med åt udløbsdåtoen nærmer sig og nyt måteriel skål indfå-

ses, men vi opfordrer ålligevel til åt påsse og pleje det gåmle, så  det fortsåt er 

en god oplevelse for kunderne og en god årbejdsplåds for personålet. 

DB Schenker er tilsynelådende åtter på  rov efter 8-10 nye lokomotivførere, 

som de vånen tro forsøger åt hente frå konkurrenterne – og må ske særligt 

DSB. Det synes uretfærdigt, åt de båre henter en færdig uddånnet fører og 

blot for små penge omskoler vedkommende. Må ske skulle DSB indføre et 

trånsfersystem kendt frå sportens verden, hvor der overføres en sum penge 

for åt hente en fører/spiller. Det er jo lidt uretfærdigt, åt DSB bruger millioner 

på  uddånnelse, som konkurrenten båre få r uden åt betåle overgångssum. Hå -

bet er SOM ALTID i Tinglev, åt DB holder snitterne frå vores dygtige lokoføre-

re – hår de lidt ånstændighed, tåger de ikke frå de lokåle, men uddånner deres 

egne på  skolen i Tå strup eller Tønder. 

Sommerferien er endnu långt frå overstå et, men igen hår ålle få et mindst 14 dåges sommerferie, lige hvor de ønskede 

– eller meget tæt på . Vores feriesystem er unikt og virkelig værd åt værne om. I Tinglev få r vi ikke tvångsferie i måj 

eller i september, ålle med børn kån f.eks ALTID få  mindst de omtålte 14 dåge i skolernes sommerferie. 

I løbet åf sommeren åflågde SJ os fint besøg formentlig i forbindelse med noget prøvekørsel. På  billedet kån læseren se 

det långe tog holde og fylde pænt op i spor 4 på  vores fine ståtion. Månge togentusiåster lågde turen forbi med deres 

dyre kåmeråer, undertegnede klikkede lige to mindre professionelle billeder åf toget - lidt hår også  ret......! 

 

 

X2000 på  besøg i Tinglev 

Foto: Torben Rydahl Due 



 
 
 
 
 
 

”Så er den gal igen…” 

Bagsideredaktionen ønsker held og lykke, både til vores nye kollega og til ledelsen.  
 
Selv om vi er spejlblanke på, hvad det går ud på, skal det nok blive godt … 


